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১. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ১-৫ 

১ 

স্থান—কলিকাতা, লিয়নাথ মুখ াপাধ্যাখয়র বাটী, বাগবাজার 

কাি—ফেবরুআলর(ফেষ সপ্তাহ), ১৮৯৭ 

  

িথমবার লবিাত হইখত ভারখত লেলরবার পর লতন চালরলিন হইি স্বামীজী কলিকাতায় 

পিাপ পণ কলরয়াখেন। আজ মধ্যাখে বাগবাজাখরর রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত 

শ্রীযুক্ত লিয়নাথ মুখ াপাধ্যাখয়র বালড়খত স্বামীজীর লনমন্ত্রণ। সংবাি পাইয়া বহু ভক্ত 

আজ তা াঁহার বালড়খত সমাগত হইখতখেন। লেষযও ফিাকমুখ  সংবাি পাইয়া মু ুখযয 

মহােখয়র বালড়খত ফবিা িায় ২ টার সময় উপলস্থত হইি। স্বামীজীর সখে লেখষযর 

এ নও আিাপ হয় নাই। লেখষযর জীবখন স্বামীজীর িে পনিাভ এই িথম। 

লেষয উপলস্থত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাখক স্বামীজীর লনকখট িইয়া যাইয়া 

পলরচয় করাইয়া লিখিন। স্বামীজী মখে আলসয়া লেষযরলচত একটট ‘শ্রীরামকৃষ্ণখতাত্র’ 

পাে কলরয়া ইতঃপূখব পই তাহার লবষয় শুলনয়ালেখিন; শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর ভক্তগলরষ্ঠ 

নাগ-মহােখয়র১ কাখে তাহার ফয যাতায়াত আখে—ইহাও স্বামীজী জালনয়ালেখিন। 

লেষয স্বামীজীখক িণাম কলরয়া উপখবেন কলরখি স্বামীজী তাহাখক সংসৃ্কখত সম্ভাষণ 

কলরয়া নাগ-মহােখয়র কুেিালি জজজ্ঞাসা কলরখি এবং তা াঁহার অমানুলষক তযাগ, 

উদ্দাম ভগবিনুরাগ ও িীনতার লবষয় উখল্ল  কলরখত কলরখত বলিখিন—‘বয়ং 

তত্ত্বাখেষাির হতাঃ মধু্কর ত্বং  িু কৃতী’২। কথাগুলি নাগ-মহােয়খক লিল য়া 

জানাইখত লেষযখক আখিে কলরখিন। পখর বহু ফিাখকর লভখড় আিাপ কলরবার সুলবধ্া 

হইখতখে না ফিল য়া, তাহাখক ও স্বামী তুরীয়ানন্দখক পজিখমর ফোট ঘখর িইয়া লগয়া 

লেষযখক ‘লবখবকচূড়ামলণ’র এই কথাগুলি বলিখত িালগখিনঃ 

  

মা ভভষ্ট লবদ্বনর তব নাতযপায়াঃ 

সংসারলসখধাতরখণহস্ত্যযপায়ঃ। 

ফযননব যাতা যতখয়াহসয পারং 

তফমব মাগ পং তব লনলিপোলম।।৩ 
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এবং তাহাখক আচায প েঙ্কখরর ‘লবখবকচূড়ামলণ’ নামক গ্রন্থ ালন পাে কলরখত আখিে 

কলরখিন। 

নানা িসে চলিখতখে এমন সময় একজন আলসয়া সংবাি লিি ফয, ‘লমরর’৪- 

সম্পািক শ্রীযুক্ত নখরন্দ্রনাথ ফসন স্বামীজীর সখে ফি া কলরখত আলসয়াখেন। স্বামীজী 

বলিখিন, ‘তা াঁখক এ াখন লনখয় এখসা।’ নখরন্দ্রবাবু ফোট ঘখর আলসয়া বলসখিন এবং 

আখমলরকা ও ইংিণ্ড সম্বখধ স্বামীজীখক নানা িশ্ন কলরখত িালগখিন। উত্তখর স্বামীজী 

বিখিনঃ 

আখমলরকাবাসীর মখতা এমন সহৃিয়, উিারলচত্ত, অলতলথখসবাপরায়ণ, নব নব 

ভাবগ্রহখণ একান্ত সমুৎসুক জালত জগখত আর লদ্বতীয় ফি া যায় না। আখমলরকায় যা 

লকেু কাজ হখয়খে, তা আমার েজক্তখত হয়লন; আখমলরকার ফিাক এত সহৃিয় বখিই 

তা াঁরা ফবিান্তভাব গ্রহণ কখরখেন। 

ইংিখণ্ডর কথায় বলিখিনঃ ইংখরখজর মখতা conservative (িাচীন রীলতনীলতর 

পক্ষপাতী) জালত জগখত আর লদ্বতীয় ফনই। তারা ফকান নূতন ভাব সহখজ গ্রহণ করখত 

চায় না, লকন্তু অধ্যবসাখয়র সলহত যলি তাখির একবার ফকান ভাব বুজিখয় ফিওয়া যায়, 

তখব তারা লকেুখতই তা আর োখড় না। এমন িৃঢ়িলতজ্ঞা অনয ফকান জালতখত ফমখি 

না। ফসইজনয তারা সভযতায় ও েজক্ত-সঞ্চখয় জগখত সব পখশ্রষ্ঠ স্থান অলধ্কার কখরখে। 

উপযুক্ত িচারক পাইখি আখমলরকা অখপক্ষা ইংিখণ্ডই ফবিান্ত-িচারকায প স্থায়ী 

হইবার অলধ্কতর সম্ভাবনা, ইহা জানাইয়া স্বামীজী বলিখিনঃ 

আলম ফকবি কাখজর পত্তন মাত্র ক’ফর এখসলে। পরবতী িচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ 

করখি কাখি অখনক কাজ হখব। 

নখরন্দ্রবাবু। এইরূপ ধ্ম পিচার দ্বারা ভলবষযখত আমাখির লক আো আখে? 

স্বামীজী। আমাখির ফিখে আখে মাত্র এই ফবিান্তধ্ম প। পািাতয সভযতার তুিনায় 

আমাখির এ ন আর লকেু ফনই বিখিই হয়। লকন্তু এই সাব পখভৌম ফবিান্তবাি—যা 

সকি মখতর, সকি পখথর ফিাকখকই ধ্ম পিাখভ সমান অলধ্কার িিান কখর—এর 

িচাখরর দ্বারা পািাতয সভয জগৎ জানখত পারখব, ভারতবখষ প এক সমখয় লক আিয প 

ধ্ম প -ভাখবর সরেুরণ হখয়লেি এবং এ নও রখয়খে। এই মখতর চচপায় পািাতয জালতর 

আমাখির িলত শ্রদ্ধা ও সহানুভূলত হখব—অখনকটা এ নই হখয়খে। এইরূখপ যথাথ প 

শ্রদ্ধা ও সহানুভূলত িাভ করখত পারখি আমরা তাখির লনকট ঐলহক জীবখনর 
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লবজ্ঞানালি লেক্ষা কখর জীবন-সংগ্রাখম অলধ্কতর পটু হখবা। পক্ষান্তখর তারা 

আমাখির লনকট এই ফবিান্তমত লেক্ষা কখর পারমালথ পক কিযানিাখভ সমথ প হখব। 

নখরন্দ্রবাবু। এই আিান-িিাখন আমাখির রাজননলতক ফকান উন্নলতর আো আখে 

লক? 

স্বামীজী। ওরা (পািাখতযরা) মহাপরাক্রান্ত লবখরাচখনর৫ সন্তান; ওখির েজক্তখত 

পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকার মখতা কাজ করখে; আপনারা যলি মখন কখরন, আমরা 

এখির সখে সংঘখষ প ঐ সরথূি পাঞ্চখভৌলমক েজক্ত- িখয়াগ কখরই একলিন স্বাধ্ীন হখবা, 

তখব আপনারা ফনহাত ভুি বুিখেন। লহমািখয়র সামখন সামানয উপি ণ্ড ফযমন, 

ওখির ও আমাখির ঐ েজক্ত- িখয়াগকুেিতায় ফতমন িখভি। আমার মত লক 

জাখনন? আমরা এইরূপ ফবিাখন্তাক্ত ধ্খম পর গূঢ় রহসয পািাতয জগখত িচার কখর, 

ঐ মহােজক্তধ্রগখণর শ্রদ্ধা ও সহানুভূলত আকষ পণ ক’ফর ধ্ম পলবষখয় লচরলিন ওখির 

গুুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহখিৌলকক অনযানয লবষখয় আমাখির গুু থাকখব। ধ্ম প 

জজলনসটা ওখির হাখত ফেখড় লিখয় ভারতবাসী ফযলিন পািাখতযর পিতখি ধ্ম প লে খত 

বসখব, ফসইলিন এ অধ্ঃপলতত জালতর জালতত্ব এখকবাখর ঘুখচ যাখব। লিনরাত চীৎকার 

কখর ওখির—‘এ ফিও, ও ফিও’ বিখি লকেু হখব না। আিান-িিানরূপ কাখজর দ্বারা 

য ন উভয়পখক্ষর লভতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূলতর একটা টান িা াঁড়াখব , ত ন আর 

ফচাঁ চাখমলচ করখত হখব না। ওরা আপনা হখতই সব করখব। 

আমরা লবশ্বাস—এইরূখপ, ধ্খম পর চচপায় ও ফবিান্তধ্খম পর বহুি িচাখর এখিে ও পািাতয 

ফিে—উভখয়রই লবখেষ িাভ। রাজনীলতচচপা এর তুিনায় আমার কাখে 

ফগৌণ(secondary) উপায় বখি ফবাধ্ হয়। আলম এই লবশ্বাস কাখজ পলরণত করখত 

জীবনক্ষয় করব। আপনারা ভারখতর কিযাণ অনযভাখব সালধ্ত হখব বুখি থাখকন ফতা 

অনযভাখব কাজ কখর যান। 

নখরন্দ্রবাবু স্বামীজীর কথায় সম্মলত িকাে কলরয়া লকেুক্ষণ বাখি উটেয়া ফগখিন। লেষয 

স্বামীজীর পূখব পাক্ত কথাগুলি শুলনয়া অবাক হইয়া তা াঁহার িীপ্ত মূলত পর লিখক অলনখমষ 

নয়খন চালহয়া রহইি। 

নখরন্দ্রবাবু চলিয়া ফগখি পর, ফগারলক্ষণী সভার জননক উখিযাগী িচারক স্বামীজীর 

সখে ফি া কলরখত উপলস্থত হইখিন। পুরা না হইখিও ইাঁহার ফবেভূষা অখনকটা 

সন্নযাসীর মখতা—মাথায় ফগুয়া রখের পাগলড় বা াঁধ্া, ফিল খিই বুিা যায় ইলন 

লহন্দসু্থানী। ফগারক্ষা-িচারখকর আগমন-বাতপা পাইয়া স্বামীজী বালহখরর ঘখর 
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আলসখিন। িচারক স্বামীজীখক অলভবািন কলরয়া ফগামাতার এক ালন েলব তা াঁহাখক 

উপহার লিখিন। স্বামীজী উহা হাখত িইয়া লনকটবতী অপর এক বযজক্তর হাখত লিয়া 

তা াঁহার সলহত লনম্নলিল ত আিাপ কলরয়ালেখিনঃ 

স্বামীজী। আপনাখির সভার উখদ্দযেয লক? 

িচারক। আমরা ফিখের ফগামাতাগণখক কসাইয়া হাত হইখত রক্ষা কলরয়া থালক। স্থাখন 

স্থাখন লপাঁজরাখপাি স্থাপন করা হইয়াখে। ফস াখন ুগ্ন, অকম পণয এবং কসাইখয়র হাত 

হইখত ক্রীত ফগামাতাগণ িলতপালিত হণ। 

স্বামীজী। এ অলত উত্তম কথা। আপনাখির আখয়র পন্থা লক? 

িচারক। িয়াপরাবে হইয়া আপনাখির নযায় মহাপুুষ যাহা লকেু ফিন, তাহা দ্বারাই 

সভার ঐ কায প লনব পাহ হয়। 

স্বামীজী। আপনাখির গজিত কত টাকা আখে? 

িচারক। মাখরায়াড়ী বলণকসম্প্রিায় এ কাখয পর লবখেষ পৃষ্ঠখপাষক। তা াঁহারা এই 

সৎকাখয প বহু অথ প লিয়াখেন। 

স্বামীজী। মধ্য-ভারখত এবার ভয়ানক িুলভপক্ষ হখয়খে। ভারত গভপনখমন্ট নয় িক্ষ 

ফিাখকর অনেখন মৃতুযর তালিকা িকাে কখরখেন। আপনাখির সভা এই িুলভপক্ষকাখি 

ফকান সাহাযযিাখনর আখয়াজন কখরখে লক? 

িচারক। আমরা িুলভপক্ষালিখত সাহাযয কলর না। ফকবিমাত্র ফগামাতাগখণর রক্ষাকখেই 

এই সভা স্থালপত। 

স্বামীজী। ফয িুলভপখক্ষ আপনাখির জাতভাই িক্ষ িক্ষ মানুষ মৃতুযমুখ  পলতত হি, 

সামথ পয সখত্ত্বও আপনারা এই ভীষণ িুলিপখন তাখির অন্ন লিখয় সাহাযয করা উলচত মখন 

কখরনলন? 

িচারক। না। ফিাখকর কম পেখি-পাখপ এই িুলভপক্ষ হইয়ালেি; ফযমন কম প ফতমলন েি’ 

হইয়াখে। 

িচারখকর কথা শুলনয়া স্বামীজীর লবোি নয়নিাখন্ত ফযন অলগ্নকণা সরেুলরত হইখত 

িালগি, মু  আরজক্তম হইি; লকন্তু মখনর ভাব চালপয়া বলিখিনঃ 

ফয সভা-সলমলত মানুখষর িলত সহানুভূলত িকাে কখর না লনখজর ভাইঅনেখন মরখে 

ফিখ ও তার িাণরক্ষার জনয এক মুটষ্ট অন্ন না লিখয় পশুপলক্ষরক্ষার জনয রালে রালে 

অন্ন লবতরণ কখর, তার সখে আমার লকেুমাত্র সহানুভূলত ফনই; তার দ্বারা সমাখজর 

লবখেষ লকেু উপকার হয় ব’ফি আমার লবশ্বাস ফনই। কম পেখি মানুষ মরখে—এরূখপ 
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কখম পর ফিাহাই লিখি জগখত ফকান লবষখয়র জনয ফচষ্টাচলরত্র করাটাই এখকবাখর লবেি 

বখি সাবযত হয়। আপনাখির পশুরক্ষার কাজটাও বাি যায় না। ঐ কাজ সম্বখধও 

বিা ফযখত পাখর—ফগামাতারা লনজ লনজ কম পেখিই কসাইখির হাখত যাখিন ও 

মরখেন, আমাখির ওখত লকেু করবার িখয়াজন ফনই। 

িচারক। (একটু অিলতভ হইয়া) হা াঁ, আপলন যাহা বলিয়াখেন, তাহা সতয; লকন্তু োস্ত্র 

বখি—গু আমাখির মাতা। 

স্বামীজী। (হালসখত হালসখত) হা াঁ গু আমাখির ফয মা, তা আলম লবিক্ষণ বুখিলে—তা 

না হখি এমন সব কৃতী সন্তান আর ফক িসব কলরখবন? 

লহন্দসু্থানী িচারক ঐ লবষখয় আর লকেু না বলিয়া (ফবাধ্ হয় স্বামীজীর লবষম লবদ্রপু 

লতলন বুজিখতই পালরখিন না) স্বামীজীখক বলিখিন ফয, ফসই সলমলতর উখদ্দখেয লতলন 

তা াঁহার কাখে লকেু লভক্ষািাথী। 

স্বামীজী। আলম ফতা সন্নযাসী েলকর ফিাক। আলম ফকাথায় অথ প পাখবা, যাখত 

আপনাখির সাহাযয করব? তখব আমার হাখত যলি ক নও অথ প হয়, আখগ মানুখষর 

ফসবায় বযয় করব; মানুষখক আখগ বা াঁচাখত হখব- অন্নিান, লবিযািান, ধ্ম পিান করখত 

হখব। এ-সব ক’ফর যলি অথ প বাকী থাখক, তখব আপনাখির সলমলতখত লকেু ফিওয়া 

যাখব। 

কথা শুলনয়া িচারক মহােয় স্বামীজীখক অলভবািন কলরয়া িস্থান কলরখিন। ত ন 

স্বামীজী আমালিগখক বলিখত িালগখিনঃ 

লক কথা বিখি! বখি লকনা—কম পেখি মানুষ মরখে, তাখির িয়া কখর লক হখব? ফিেটা 

ফয অধ্ঃপাখত ফগখে, এই তার চূড়ান্ত িমাণ। ফতাখির লহন্দধু্খম পর কম পবাি ফকাথায় 

লগখয় িা াঁলড়খয়খে ফি লি? মানুষ হখয় মানুখষর জখনয যাখির িাণ না কাাঁখি, তাখির লক 

আবার মানুষ? 

এই কথা বলিখত বলিখত স্বামীজীর সব পাে ফযন ফক্ষাখভ িুঃখ  লেহলরয়া উটেি। পখর 

স্বামীজী লেষযখক বলিখিনঃ 

আবার আমার সখে ফি া কখরা। 

লেষয। আপলন ফকাথায় থালকখবন? হয়খতা ফকান বড় মানুখষর বালড়খত থালকখবন। 

আমাখক তথায় যাইখত লিখব ফতা? 

স্বামীজী। সম্প্রলত আলম ক ন আিমবাজার মখে, ক ন কােীপুখর ফগাপািিাি 

েীখির বাগানবালড়খত থাকব। তুলম ফস াখন ফযও। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লেষয। মহােয়, আপনার সখে লনজপখন কথা কলহখত বড় ইিা হয়। 

স্বামীজী। তাই হখব—একলিন রাজত্রখত ফযও।  ুব ফবিাখন্তর কথা হখব। 

লেষয। মহােয়, আপনার সখে কথকগুলি ইংখরজ ও আখমলরকান আলসয়াখে 

শুলনয়ালে, তাহারা আমার ফবেভূষা ওকথাবাতপার ুষ্ট হইখব না ফতা? 

স্বামীজী। তারাও সব মানুষ-লবখেষতঃ ফবিান্তধ্ম পলনষ্ট। ফতামার সখে আিাপ কখর তারা 

 ুেী হখব। 

লেষয। মহােয়, ফবিান্ত অলধ্কারীর ফয-সব িক্ষণ আখে, তাহা আপনার পািাতয 

লেষযখির লভতখর লকুখপ আলসি? োখস্ত্র বখি—অতীতখবি-ফবিান্ত,কৃতিায়জিত্ত, 

লনতযননলমলত্তক কম পানুষ্ঠানকারী, আহার-লবহাখর পরম সংযত, লবখেষতঃ 

চতুঃসাধ্নসম্পন্ন না হইখি ফবিাখন্তর অলধ্কারী হয় না। আপনার পািাতয লেখষযরা 

এখক অব্রাহ্মণ, তাহাখত অেন-বসখন অনাচারী; তাহারা ফবিান্তবাি বুজিি লক কলরয়া? 

স্বামীজী। তাখির সখে আিাপ কখরই বুিখত পারখব, তারা ফবিান্ত বুখিখে লক না। 

অনন্তর স্বামীজী কখয়কজন ভক্তপলরখবটষ্টত হইয়া বাগবাজাখরর শ্রীযুক্ত বিরাম বসু 

মহােখয়র বাটীখত ফগখিন। লেষয বটতিায় এক ানা ‘লবখবক- চূড়ামলণ’ গ্রন্থ ক্রয় 

কলরয়া িরজীপাড়ায় লনজ বাসার লিখক অগ্রসর হইি। 
  

—————- 

১ শ্রীরামকৃখষ্ণর গৃহী-ভক্ত িুগর পাচরণ নাগ 

২ অলভজ্ঞানেকুন্তিমর—কালিিাস 

৩ ‘ফহ লবদ্বনর! ভয় পাইও না, ফতামার লবনাে নাই, সংসার-সাগর পার হইবার উপায় 

আখে। ফয পথ অবিম্বন কলরয়া শুদ্ধসত্ত্ব ফযালগগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াখেন, 

ফসই পথ আলম ফতামায় লনখিপে কলরয়া লিখতলে। ‘ 

৪ ‘Indian Mirror’ পজত্রকা 

৫ অসুর, ফিহাত্মবািী, ফভাগবািী-দ্রষ্টবযঃোখন্দাগয উপ, ইন্দ্র-লবখরাচন-সংবাি 
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২. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ৬-১০ 

৫ 

  

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার 

কাি—মাচপ, ১৮৯৭ 

  

স্বামীজী কখয়কলিন যাবৎ কলিকাতাখতই অবস্থান কলরখতখেন। বাগবাজাখরর বিরাম 

বসু মহােখয়র বাড়ীখতই রলহয়াখেন। মখধ্য মখধ্য পলরলচত বযজক্তলিখগর বাটীখতও ঘুলরয়া 

ফবড়াইখতখেন। আজ িাখত লেষয স্বামীজীর কাখে আলসয়া ফিল ি, স্বামীজী ঐরূখপ 

বালহখর যাইবার জনয িস্ত্যত হইয়াখেন। লেষযখক বলিখিন, ‘চির, আমার সখে যালব’। 

বলিখত বলিখত স্বামীজী নীখচ নালমখত িালগখিন; লেষযও লপেু লপেু চলিি। এক ালন 

ভাড়াটটয়া গাড়ীখত লতলন লেখষযর সখে উটেখিন; গাড়ী িলক্ষণমুখ  চলিি। 
  

লেষয॥ মহােয়, ফকাথায় যাওয়া হইখব? 

  

স্বামীজী॥ চির না, ফি লব এ ন। 
  

এইরূখপ ফকাথায় যাইখতখেন ফস লবষখয় লেষযখক লকেুই না বলিয়া গাড়ী লবডন ষ্ট্রীখট 

উপলস্থত হইখি—কথািখি বলিখত িালগখিন, ‘ফতাখির ফিখের ফমখয়খির ফি াপড়া 

ফে াবার জনয লকেু মাত্র ফচষ্টা ফি া যায় না। ফতারা ফি াপড়া কখর মানুষ হজিস, 

লকন্তু যারা ফতাখির সু িুঃখ র ভাগী—সকি সমখয় িাণ লিখয় ফসবা কখর, তাখির 

লেক্ষা লিখত—তাখির উন্নত করখত ফতারা লক করলেস?’ 
  

লেষয॥ ফকন মহােয়, আজকাি ফমখয়খির জনয কত সু্কি-কখিজ হইয়াখে। কত 

স্ত্রীখিাক এম.এ, লব.এ পাস কলরখতখে। 
  

স্বামীজী॥ ও ফতা লবিাতী ঢখে হখি। ফতাখির ধ্ম পোস্ত্রানুোসখন, ফতাখির ফিখের মত 

চাখি ফকাথায় কটা সু্কি হখয়খে? ফিখে পুুষখির মখধ্যও ফতমন লেক্ষার লবতার ফনই, 

তা আবার ফমখয়খির ফভতর! গবণ পখমখের statistic-এ (সং যাসূচক তালিকায়) ফি া 

যায়, ভারতবখষ পেতকরা ১০।১২ জন মাত্র লেলক্ষত, তা ফবাধ্ হয় ফমখয়খির মখধ্য one 
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per cent (েতকরা একজন)-ও হখব না, তা না হখি লক ফিখের এমন িুিপো হয়? 

লেক্ষার লবতার—জ্ঞাখনর উখেষ—এ-সব না হখি ফিখের উন্নলত লক কখর হখব? ফতারা 

ফিখে ফয কয়জন ফি াপড়া লেখ লেস—ফিখের ভাবী আোর স্থি—ফসই কয়জখনর 

ফভতখরও ঐ লবষখয় ফকান ফচষ্টা উিযম ফি খত পাই না। লকন্তু জালনস, সাধ্ারখণর 

ফভতর আর ফমখয়খির মখধ্য লেক্ষালবতার না হখি লকেু হবার ফযা ফনই। ফসজনয আমার 

ইিা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচালরণী ভতরী করব। ব্রহ্মচারীরা কাখি সন্নযাস গ্রহণ 

কখর ফিখে ফিখে গা াঁখয় গা াঁখয় লগখয় mass-এর (জনসাধ্ারখণর) মখধ্য লেক্ষালবতাখর 

যত্নপর হখব। আর ব্রহ্মচালরণীরা ফমখয়খির মখধ্য লেক্ষা লবতার করখব। লকন্তু ফিেী 

ধ্রখন ঐ কাজ করখত হখব। পুুষখির জনয ফযমন কতকগুলি centre (লেক্ষাখকন্দ্র) 

করখত হখব, ফমখয়খির লেক্ষা লিখতও ফসইরূপ কতকগুলি ফকন্দ্র করখত হখব। লেলক্ষতা 

ও সচ্চলরত্রা ব্রহ্মচালরণীরা ঐ সকি ফকখন্দ্র ফমখয়খির লেক্ষার ভার ফনখব। পুরাণ, 

ইলতহাস, গৃহকায প, লেে, ঘরকন্নার লনয়ম ও আিে প চলরত্র গেখনর সহায়ক নীলতগুলি 

বতপমান লবজ্ঞাখনর সহায়তায় লেক্ষা লিখত হখব। োত্রীখির ধ্ম পপরায়ণ ও নীলতপরায়ণ 

করখত হখব; কাখি যাখত তারা ভাি লগন্নী ভতরী হয়, তাই করখত হখব। এই সকি 

ফমখয়খির সন্তানসন্তলতগণ পখর ঐসকি লবষখয় আরও উন্নলত িাভ করখত পারখব। 

যাখির মা লেলক্ষতা ও নীলতপরায়ণা হন, তা াঁখির ঘখরই বড় ফিাক জোয়। ফমখয়খির 

ফতারা এ ন ফযন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপািন-যন্ত্র) কখর 

তুখিলেস। রাম রাম! এই লক ফতাখির লেক্ষার েি হি? ফমখয়খির আখগ তুিখত হখব, 

mass-ফক (জনসাধ্ারণখক) জাগাখত হখব; তখব ফতা ফিখের কিযাণ—ভারখতর 

কিযাণ। 
  

গাড়ী এইবার কণ পওয়ালিসর ষ্ট্রীখটর ব্রাহ্মসমাজ োড়াইয়া অগ্রসর হইখতখে ফিল য়া 

গাখড়ায়ানখক বলিখিন, ‘ফচারবাগাখনর রাতায় চির।’ গাড়ী য ন ঐ রাতায় িখবে 

কলরি, ত ন স্বামীজী লেখষযর লনকট িকাে কলরখিন, ‘মহাকািী পােোিা’র 

স্থাপলয়ত্রী তপলস্বনী মাতা তা াঁহার পােোিা িে পন কলরখত আহ্বান কলরয়া তা াঁহাখক লচটে 

লিল য়াখেন। ঐ পােোিা ত ন ফচারবাগাখন একটা ফিাতিা ভাড়াটটয়া বাড়ীখত লেি। 

গাড়ী থালমখি িুই-চালরজন ভদ্রখিাক তা াঁহাখক িমাণ কলরয়া উপখর িইয়া ফগখিন এবং 

তপলস্বনী মাতা িা াঁড়াইয়া স্বামীজীখক অভযথ পনা কলরখিন। অেক্ষণ পখরই তপলস্বনী 

মাতা স্বামীজীখক সখে কলরয়া একটট ক্লাখস িইয়া ফগখিন। কুমারীরা িা াঁড়াইয়া 

স্বামীজীখক অভযথ পনা কলরি এবং মাতাজীর আখিখে িথমতঃ ‘লেখবর ধ্যান’ সুর 
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কলরয়া আবৃলত্ত কলরখত িালগি। লকরূপ িণািীখত পােোিায় পূজালি লেক্ষা ফিওয়া 

হয়, মাতাজীর আখিখে কুমারীগণ পখর তাহাই কলরয়া ফি াইখত িালগি। স্বামীজীও 

উৎেুল্ল-মখন ঐ সকি িে পন কলরয়া অনয এক ফশ্রণীর োত্রীলিগখক ফিল খত চলিখিন। 

বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সখে সকি ক্লাস ঘুলরখত পালরখিন না বলিয়া সু্কখির িুই-

লতনটট লেক্ষকখক আহ্বান কলরয়া সকি ক্লাস ভাি কলরয়া স্বামীজীখক ফি াইবার জনয 

বলিয়া লিখিন। অনন্তর স্বামীজী সকি ক্লাস ঘুলরয়া পুনরায় মাতাজীর লনকখট লেলরয়া 

আলসখি মাতাজী একজন কুমারীখক ত ন ডালকয়া আলনখিন এবং ‘রঘুবংখে’র তৃতীয় 

অধ্যাখয়র িথম ফলাকটটর বযা যা কলরখত বলিখিন। োত্রীটটও উহার সংসৃ্কখত বযা যা 

কলরয়া স্বামীজীখক শুনাইি। স্বামীজী শুলনয়া সখন্তাষ িকাে কলরখিন এবং স্ত্রীলেক্ষা-

িচারকখে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতিূর সােিয িে পন কলরয়া তা াঁহার 

ভূয়সী িেংসা কলরখত িালগখিন। মাতাজী তাহাখত লবনীতভাখব বলিখিন, ‘আলম 

ভগবতী-জ্ঞাখন োত্রীখির ফসবা কলরয়া থালক, নতুবা লবিযািয় কলরয়া যখোিাভ 

কলরবার বা অপর ফকান উখদ্দেয নাই।’ 
  

লবিযািয়-সম্বধীয় কথাবাতপা সমাপন কলরয়া স্বামীজী লবিায় িইখত উখিযাগ কলরখি 

মাতাজী সু্কি সম্বখধ মতামত লিলপবিরধ্ কলরখত িে পকলিখগর জনয লনলিপষ্ট  াতায় 

(Visitors’ Book) স্বামীজীখক মতামত লিল খত বলিখিন। স্বামীজীও ঐ পলরিে পক-

পুতখক লনজ মত লবেিভাখব লিলপবদ্ধ কলরখিন। লিল ত লবষখয়র ফেষ েত্রটট লেখষযর 

এ নও মখন আখে—‘The movement is in the right direction’ (স্ত্রীলেক্ষার িখচষ্টাটট 

টেক পখথ চখিখে)। 
  

অনন্তর মাতাজীখক অলভবািন কলরয়া স্বামীজী পুনরায় গাড়ীখত উটেখিন এবং 

লেখষযর সলহত স্ত্রীলেক্ষা সম্বখধ লনম্নলিল তভাখব কখথাপকথন কলরখত কলরখত 

বাগবাজার অলভমুখ  অগ্রসর হইখত িালগখিনঃ 

  

স্বামীজী॥ এাঁর (মাতাজীর) ফকাথায় জে! সব পস্ব-তযাগী—তবু ফিাকলহখতর জনয ফকমন 

যত্নবতী! স্ত্রীখিাক না হখি লক োত্রীখির এমন কখর লেক্ষা লিখত পাখর? সবই ভাি 

ফি িুম; লকন্তু ঐ ফয কতকগুলি গৃহী পুুষ মাষ্টার রখয়খে—ঐখট ভাি ফবাধ্ হি না। 

লেলক্ষতা লবধ্বা ও ব্রহ্মচালরণীগখণর ওপরই সু্কখির লেক্ষার ভার সব পথা রা া উলচত। 

এখিখে স্ত্রীলবিযািখয় পুুষ-সংস্রব এখকবাখর না রা াই ভাি। 
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লেষয॥ লকন্তু মহােয়, গাগী  না িীিাবতীর মত গুণবতী লেলক্ষতা স্ত্রীখিাক ফিখে এ ন 

পাওয়া যায় কই? 

  

স্বামীজী॥ ফিখে লক এ নও ঐরূপ স্ত্রীখিাক ফনই? এ সীতা সালবত্রীর ফিে, পুণযখক্ষত্র 

ভারখত এ নও ফমখয়খির ফযমন চলরত্র ফসবাভাব, ফেহ, িয়া, তুটষ্ট ও ভজক্ত ফি া যায়, 

পৃলথবীর ফকাথাও ফতমন ফি িুম না। ওখিখে (পািাখতয) ফমখয়খির ফিখ  আমার 

অখনক সময় স্ত্রীখিাক বখিই ফবাধ্ হত না—টেক ফযন পুুষ মানুষ! গাড়ী চািাখি, 

অলেখস ফবুখি, সু্কখি যাখি, িখেসলর করখে! একমাত্র ভারতবখষ পই ফমখয়খির 

িজ্জা, লবনয় িভৃলত ফিখ  চকু্ষ জড়ুায়। এমন সব আধ্ার ফপখয়ও ফতারা এখির উন্নলত 

করখত পারলিলন। এখির ফভতখর জ্ঞানাখিাক লিখত ফচষ্টা করলিখন। টেক টেক লেক্ষা 

ফপখি এরা ideal (আিে প) স্ত্রীখিাক হখত পাখর। 
  

লেষয॥ মহােয়, মাতাজী োত্রীলিগখক ফযভাখব লেক্ষা লিখতখেন, তাহাখত লক ঐরূপ 

েি হইফব? এই সকি োত্রীরা বড় হইয়া লববাহ কলরখব, এবং উহার অেকাি পখরই 

অনয সকি স্ত্রীখিাখকর মত হইয়া যাইখব। মখন হয়, ইহালিগখক ব্রহ্মচয প অবিম্বন 

করাইখত পালরখি ইহারা সমাখজর এবং ফিখের উন্নলতকখে জীবখনাৎসগ প কলরখত এবং 

োখস্ত্রাক্ত উচ্চ আিে প িাভ কলরখত পালরত। স্বামীজী॥ ক্রখম সব হখব। ফিখে এমন 

লেলক্ষত ফিাক এ নও জোয়লন, যারা সমাজ-োসখনর ভখয় ভীত না হখয় লনখজর 

ফমখয়খির অলববালহতা রা খত পাখর। এই ফি র না—এ নও ফমখয় বার-ফতর বৎসর 

ফপুখত না ফপুখত ফিাকভখয়—সমাজভখয় ফব লিখয় ফেখি। এই ফসলিন consent 

(সম্মলতসূচক) আইন করবার সময় সমাখজর ফনতারা িাখ া ফিাক জখড়া কখর 

ফচাঁ চাখত িাগি ‘আমরা আইন চাই না’। অনয ফিে হখি সভা কখর ফচাঁ চান িূখর থাকুক, 

িজ্জায় মাথা গুাঁ খজ ফিাক ঘখর বখস থাকত ও ভাবত আমাখির সমাখজ এ নও এ-

ফহন কিঙ্ক রখয়খে! 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, সংলহতাকারগণ একটা লকেু না ভালবয়া লচলন্তয়া লক আর 

বািযলববাখহর অনুখমািন কলরয়ালেখিন? লনিয় উহার লভতর একটা গূঢ় রহসয আখে। 
  

স্বামীজী॥ লক রহসযটা আখে? 
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লেষয॥ এই ফি ুন, অে বয়খস ফমখয়খির লববাহ লিখি তাহারা স্বালমগৃখহ আলসয়া 

কুিধ্ম পগুলি বািযকাি হইখত লেল খত পালরখব। শ্বশুর-োশুড়ীর আশ্রখয় থালকয়া 

গৃহকম প-লনপুণা হইখত পালরখব। আবার লপতৃগৃখহ বয়স্থা কনযার উিঙৃ্খি হওয়ার 

লবখেষ সম্ভাবনা; বািযকাখি লববাহ লিখি তাহার আর উিঙৃ্খি হইবার সম্ভাবনা থাখক 

না; অলধ্কন্তু িজ্জা, নম্রতা, সলহষু্ণতা ও শ্রমেীিতা িভৃলত িিনা-সুিভ গুণগুলি 

তাহাখত লবকলেত হইয়া উখে। 
  

স্বামীজী॥ অনযপখক্ষ আবার বিা ফযখত পাখর ফয, বািযলববাখহ ফমখয়রা অকাখি সন্তান 

িসব কখর অলধ্কাংে মৃতুযমুখ  পলতত হয়; তাখির সন্তান-সন্তলতগণও ক্ষীণজীবী হখয় 

ফিখে লভ ারীর সং যা বৃজদ্ধ কখর। কারণ, লপতামাতার েরীর সমূ্পণ প সমথ প ও সবি না 

হখি সবি ও নীখরাগ সন্তান জোখব ফকমন কখর? ফি াপড়া লেল খয় একটু বয়স হখি 

ফব লিখি ফস- ফমখয়খির ফয সন্তান-সন্তলত জোখব, তাখির দ্বারা ফিখের কিযাণ হখব। 

ফতাখির ফয ঘখর ঘখর এত লবধ্বা তার কারণ হখি—এই বািয-লববাহ। বািয লববাহ কখম 

ফগখি লবধ্বার সং যাও কখম যাখব। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, আমার মখন হয়, অলধ্ক বয়খস লববাহ লিখি ফমখয়রা গৃহকাখয প 

ফতমন মখনাখযাগী হয় না। শুলনয়ালে, কলিকাতার অখনক স্থাখন োশুড়ীরা রা াঁখধ্ ও 

লেলক্ষতা বধূ্রা পাখয় আিতা পলরয়া বলসয়া থাখক। আমাখির বাোি ফিখে ঐরূপ 

ক নও হইখত পায় না। 
  

স্বামীজী॥ ভাি মন্দ সব ফিখেই আখে। আমার মখত সমাজ সকি ফিখেই আপনা-

আপলন গখড়। অতএব বািযলববাহ তুখি ফিওয়া, লবধ্বাখির পুনরায় ফব ফিওয়া িভৃলত 

লবষয় লনখয় আমাখির মাথা ঘামাবার িরকার ফনই। আমাখির কাজ হখি স্ত্রী পুুষ—

সমাখজর সকিখক লেক্ষা ফিওয়া। ফসই লেক্ষার েখি তারা লনখজরাই ফকান র্টট ভাি, 

ফকান র্টট মন্দ সব বুিখত পারখব এবং লনখজরা মন্দটা করা ফেখড় ফিখব। ত ন আর 

ফজার কখর সমাখজর ফকান লবষয় ভােখত গড়খত হখব না। 
  

লেষয॥ ফমখয়খির এ ন লকরূপ লেক্ষার িখয়াজন? 

  

স্বামীজী॥ ধ্ম প, লেে, লবজ্ঞান, ঘরকন্না, রধন, ফসিাই, েরীরপািন—এ-সব লবষখয়র 

সরথূি মম পগুলিই ফমখয়খির ফে ান উলচত। নখভি-নাটক েুাঁ খত ফিওয়া উলচত নয়। 
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মহাকািী পােোিাটট অখনকটা টেক পখথ চিখে; তখব ফকবি পূজাপদ্ধলত ফে াখিই 

হখব না; সব লবষখয় ফচা  েুটটখয় লিখত হখব। আিে প নারীচলরত্রগুলি োত্রীখির সামখন 

সব পিা ধ্খর উচ্চ তযাগরূপ ব্রখত তাখির অনুরাগ জখে লিখত হখব। সীতা, সালবত্রী, 

িময়ন্তী, িীিাবতী,  না, মীরা—এাঁখির জীবনচলরত্র ফমখয়খির বুজিখয় লিখয় তাখির 

লনখজখির জীবন ঐরূখপ গটেত করখত হখব। 
  

গাড়ী এইবার বাগবাজাখর বিরাম বসু মহােখয়র বাড়ীখত ফপৌৌঁলেি। স্বামীজী অবতরণ 

কলরয়া উপখর উটেখিন এবং তা াঁহার িে পনালভিাষী হইয়া যা াঁহার তথায় উপলস্থত লেখিন, 

তা াঁহাখির সকিখক মহাকািী পােোিার বৃতান্ত আখিযাপান্ত বলিখত িালগখিন। 
  

পখর ‘রামকৃষ্ণ লমেখনর’ সভযখির লক লক কাজ করা কতপবয, তলদ্বষখয় আখিাচনা 

কলরখত কলরখত লবিযািান ও জ্ঞানিাখনর ফশ্রষ্ঠত্ব বহুধ্া িলতপািন কলরখত িালগখিন। 

লেষযখক িক্ষয কলরয়া স্বামীজী বলিখিন, ‘Educate, educate (লেক্ষা ফি, লেক্ষা ফি), 

নানযঃ পন্থা লবিযখতঽয়নায় (এ োড়া অনয পথ ফনই)। লেক্ষািাখনর লবখরাধ্ী িখির িলত 

কটাক্ষ কলরয়া বলিখিন, ‘ফযন ফপহ্লাখির িখি যাসলন।’ ঐ কথার অথ প জজজ্ঞাসা করায় 

স্বামীজী বলিখিন, ‘শুলনসলন? ক-অক্ষর ফিখ ই িহ্লাখির ফচাখ  জি এখসলেি—তা 

আর পড়াশুখনা লক কখর হখব? অবেয িহ্লাখির ফচাখ  ফিখম জি এখসলেি, আর 

মূ পখির ফচাখ  জি ভখয় এখস থাখক। ভক্তখির ফভতখরও অখনখক ঐ রকখমর আখে।’ 

সকখি ঐকথা শুলনয়া হাসরয কলরখত িালগখিন। স্বামী ফযাগানন্দ ঐ কথা শুলনয়া 

বলিখিন, ‘ফতামার য ন ফয লিখক ফিা াঁক উেখব—তার একটা ফহতখনত না হখি ফতা 

আর োলন্ত ফনই। এ ন যা হখি, তাই হখব।’ 
  

৬ 

  

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার 

কাি—(মাচপ?), ১৮৯৭ 

  

আজ িে লিন হইি লেষয স্বামীজীর লনকখট ঋখেখির সায়নভাষরয পাে কলরখতখে। 

স্বামীজী বাগবাজাখরর বিরাম বসুর বাড়ীখত অবস্থান কলরখতখেন। মযাক্সমূিার (Max 

Muller)-এর মুলদ্রত বহু সং যায় সমূ্পণ প ঋখেি গ্রন্থ ালন ফকান বড় ফিাখকর বাড়ী 

হইখত আনা হইয়াখে। নূতন গ্রন্থ, তাহাখত আবার ভবলিক ভাষা, লেখষযর পলড়খত 
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পলড়খত অখনক স্থখি বালধ্য়া যাইখতখে। তাহা ফিল য়া স্বামীজী সখেখহ তাহাখক ক নও 

ক নও ‘বাোি’ বলিয়া োট্টা কলরখতখেন এবং ঐ স্থিগুলির উচ্চারণ ও পাে বলিয়া 

লিখতখেন। ফবখির অনালিত্ব িমাণ কলরখত সায়ন ফয অিরভুত যুজক্তখকৌেি িিে পন 

কলরয়াখেন, স্বামীজী তাহার বযা যা কলরখত কলরখত ক নও ভাষযকাখরর ভূয়সী িেংসা 

কলরখতখেন, আবার ক নও বা িমাণিখয়াখগ ঐ পখির গূঢ়াথ প সম্বখধ স্বয়ং লভন্নমত 

িকাে কলরয়া সায়খনর িলত কটাক্ষ কলরখতখেন। 
  

ঐরূখপ লকেুক্ষণ পাে চলিবার পর স্বামীজী মযাক্সমূিার-এর িসে উত্থাপন কলরয়া 

বলিখত িালগখিনঃ 

  

মখন হি লক জালনস—সায়নই লনখজর ভাষয লনখজ উদ্ধার করখত মযাক্সমূিার-রূখপ 

পুনরায় জখেখেন। আমার অখনক লিন হখতই ঐ ধ্ারণা। মযাক্সমূিারখক ফিখ  ফস 

ধ্ারণা আরও ফযন বদ্ধমূি হখয় ফগখে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন ফবিখবিান্তলসদ্ধ 

পজণ্ডত এ ফিখে ফি া যায় না! তার উপর আবার োকুখরর (শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর) িলত 

লক অগাধ্ ভজক্ত! তা াঁখক অবতার বখি লবশ্বাস কখর ফর! বাড়ীখত অলতলথ হখয়লেিাম—

লক যত্নটাই কখরলেি! বুখড়া-বুড়ীখক ফিখ  মখন হত, ফযন বলেষ্ঠ—অুধতীর মত 

িুটটখত সংসার করখে!—আমায় লবিায় ফিওয়ার কাখি বুখড়ার ফচাখ  জি পড়লেি! 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, সায়নই যলি মযাক্সমূিার হইয়া থাখকন ফতা পুণযভূলম ভারখত না 

জজেয়া ফেি হইয়া জজেখিন ফকন? 

  

স্বামীজী॥ অজ্ঞান ফথখকই মানুষ ‘আলম আয প, উলন ফেি’ ইতযালি অনুভব ও লবভাগ 

কখর। লকন্তু লযলন ফবখির ভাষযকার, জ্ঞাখনর জ্বিন্ত মূলত প, তা াঁর পখক্ষ আবার বণ পাশ্রম, 

জালতলবভাগ লক?—তা াঁর কাখে ও-সব এখকবাখর অথ পেূনরয। জীখবর উপকাখরর জনয 

লতলন যথা ইিা জোখত পাখরন। লবখেষতঃ ফয ফিখে লবিযা ও অথ প উভয়ই আখে, 

ফস াখন না জোখি এই িকাণ্ড গ্রন্থ োপাবার  রচই বা ফকাথায় ফপখতন? 

শুলনসলন?—East India Company (ইষ্ট ইজণ্ডয়া ফকাম্পানী) এই ঋখেি োপাখত নয় 

িক্ষ টাকা নগি লিখয়লেি। তাখতও কুখিায়লন। এখিখের (ভারখতর) েত েত ভবলিক 

পজণ্ডতখক মাখসাহারা লিখয় এ কাখজ লনযুক্ত করা হখয়লেি। লবিযা ও জ্ঞাখনর জনয 

এইরূপ লবপুি অথ পবযয়, এইরূপ িবি জ্ঞানতৃষ্ণা এ ফিখে, এ যুখগ ফকউ লক ক নও 

ফিখ খে? মযাক্সমূিার লনখজই ভূলমকায় লিখ খেন ফয, লতলন ২৫ বৎসর কাি ফকবি 
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manuscript (পাণরডুলিলপ) লিখ খেন; তারপর োপখত ২০ বৎসর ফিখগখে! ৪৫ বৎসর 

এক ানা বই লনখয় এইরূপ ফিখগ পখড় থাকা সামানয মানুখষর কাজ নয়। এখতই ফবাি; 

সাখধ্ লক আর বলি, লতলন সায়ন! 
  

মযাক্সমূিার সম্বখধ ঐরূপ কথাবাতপা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাে চলিখত িালগি। 

এইবার ‘ফবিখক অবিম্বন কলরয়াই সৃটষ্টর লবকাে হইয়াখে’—সায়খনর এই মত স্বামীজী 

সব পথা সমথ পন কলরয়া বলিখিনঃ 

  

‘ফবি’ মাখন অনালি সখতযর সমটষ্ট; ফবিপারগ ঋলষগণ ঐ সকি সতয িতযক্ষ 

কখরলেখিন; অতীজন্দ্রয়িেী লভন্ন আমাখির মত সাধ্ারণ ফিাখকর িৃটষ্টখত ফস-সকি 

িতযক্ষ হয় না; তাই ফবি ‘ঋলষ’ েখের অথ প মন্ত্রাথ প-দ্রষ্টা—ভপতা গিায় ব্রাহ্মণ নয়। 

ব্রাহ্মণালি জালতলবভাগ পখর হখয়লেি। ফবি েোত্মক অথ পাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত 

ভাবরালের সমটষ্ট মাত্র। ‘েে’ পখির ভবলিক িাচীন অথ প হখি সূক্ষ্মভাব, যা পখর 

সরথূিাকার গ্রহণ কখর লনখজখক িকালেত কখর। সুতরাং য ন িিয় হয়, ত ন ভাবী 

সৃটষ্টর সূক্ষ্ম বীজসমূহ ফবখিই সমু্পটটত থাখক। তাই পুরাখণ িথখম মীনাবতাখর ফবখির 

উদ্ধার িৃষ্ট হয়। িথমাবতাখরই ফবখির উদ্ধার-সাধ্ন হি। তারপর ফসই ফবি ফথখক 

ক্রখম সৃটষ্টর লবকাে হখত িাগি; অথ পাৎ ফবিলনলহত েোবিম্বখন লবখশ্বর সকি সরথূি 

পিাথ প এখক এখক ভতরী হখত িাগি। কারণ, সকি সরথূি পিাখথ পরই সূক্ষ্ম রূপ হখি 

েে বা ভাব। পূব প পূব প কখেও এরূখপ সৃটষ্ট হখয়লেি। এ-কথা ভবলিক সধযার মখন্ত্রই 

আখে ‘সূয পাচন্দ্রমখসৌ ধ্াতা যথাপূব পমকেয়ৎ লিবঞ্চ পৃলথবীং চান্তরীক্ষমখথা স্বঃ।’ বুিলি? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ফকান জজলনষ না থালকখি কাহার উখদ্দখে েে িযুক্ত হইখব? 

আর পিাখথ পর নামসকিই বা লক কলরয়া ভতরী হইখব? 

  

স্বামীজী॥ আপাততঃ তাই মখন হয় বখট। লকন্তু ফবাির—এই ঘটটা ফভখে ফগখি ঘটখত্বর 

নাে হয় লক? না। ফকন না, ঘটটা হখি সরথূি; লকন্তু ঘটত্বটা হখি ঘখটর সূক্ষ্ম বা 

েোবস্থা। ঐরূখপ সকি পিাখথ পর েোবস্থাটট হখি ঐসকি জজলনখষর সূক্ষ্মাবস্থা। 

আর আমরা ফিল  শুলন ধ্লর েুাঁই ফয জজলনষগুখিা, ফসগুখিা হখি ঐরূপ সূক্ষ্ম বা 

েোবস্থায় অবলস্থত পিাথ পসকখির সরথূি লবকাে। ফযমন কায প আর তার কারণ। জগৎ 

ধ্বংস হখয় ফগখিও জগখদ্বাধ্াত্মক েে বা সরথূি পিাথ পসকখির সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রখহ্ম 

কারণরূখপ থাখক। জগলদ্বকাখের িাক্কাখি িথখমই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূখহর সমটষ্টভূত ঐ 
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পিাথ প উখদ্বলিত হখয় ওখে এবং তারই িকৃতস্বরূপ েেগভপাত্মক অনালি নাি ‘ওাঁ ’কার 

আপনা-আপলন উেখত থাখক। ক্রখম ঐ সমটষ্ট হখত এক একটট লবখেষ লবখেষ 

পিাখথ পর িথখম সূক্ষ্ম িলতকৃলত বা োলেক রূপ ও পখর সরথূিরূপ িকাে পায়। ঐ 

েেই ব্রহ্ম—েেই ফবি। ইহাই সায়খনর অলভিায়। বুিলি? 

  

লেষয॥ মহােয়, ভাি বুজিখত পালরখতলে না। 
  

স্বামীজী॥ জগখত যত ঘট আখে, সবগুখিা নষ্ট হখিও ঘট-েে থাকখত ফয পাখর, তা 

ফতা বুখিলেস? তখব জগৎ ধ্বংস হখিও বা ফয-সব জজলনষগুখিাখক লনখয় জগৎ, 

ফসগুখিা সব ফভখেচুখর ফগখিও তত্তখদ্বাধ্াত্মক েেগুলি ফকন না থাকখত পারখব? 

আর তা ফথখক পুনঃসৃটষ্ট ফকনই বা না হখত পারখব? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ‘ঘট’ ‘ঘট’ বলিয়া চীৎকার কলরখিই ফতা ঘট ভতরী হয় না। 
  

স্বামীজী॥ তুই আলম ঐরূখপ চীৎকার করখি হয় না; লকন্তু লসদ্ধসঙ্কে ব্রখহ্ম ঘটস্মৃলত 

হবামাত্র ঘট িকাে হয়। সামানয সাধ্খকর ইিাখতই য ন নানা অঘটন-ঘটন হখত 

পাখর—ত ন লসদ্ধসঙ্কে ব্রখহ্মর কা কথা। সৃটষ্টর িাক্কাখি ব্রহ্ম িথম েোত্মক হন, 

পখর ‘ওাঁ ’কারাত্মক বা নািাত্মক হখয় যান। তারপর পূব প পূব প কখের নানা লবখেষ লবখেষ 

েে, যথা—‘ভূঃ ভুবঃ স্বঃ’ বা ‘ফগা মানব ঘট পট’ ইতযালি ঐ ‘ওাঁ ’কার ফথখক ফবুখত 

থাখক। লসদ্ধসঙ্কে ব্রখহ্ম ঐ ঐ েে ক্রখম এক-একটা কখর হবামাত্র ঐ ঐ 

জজলনষগুখিা অমলন ত লন ফবলরখয় ক্রখম লবলচত্র জগখতর লবকাে হখয় পখড়। এইবার 

বুিলি—েে লকরূখপ সৃটষ্টর মূি? 

  

লেষয॥ হা াঁ, একিকার বুজিিাম বখট। লকন্তু টেক টেক ধ্ারণা হইখতখে না। স্বামীজী॥ 

ধ্ারণা হওয়া—িতযক্ষ অনুভব করাটা লক ফসাজা ফর বাপ? মন য ন ব্রহ্মাবগাহী হখত 

থাখক, ত ন একটার পর একটা কখর এই সব অবস্থার লভতর লিখয় লগখয় ফেখষ 

লনলব পকখে উপলস্থত হয়। সমালধ্মুখ  িথম বুিা যায়—জগৎটা েেময়, তারপর গভীর 

‘ওাঁ ’কার ধ্বলনখত সব লমলিখয় যায়—তারপর তাও শুনা যায় না। তাও আখে লক ফনই—

এরূপ ফবাধ্ হয়। ঐখটই হখি অনালি নাি, তারপর িতযক র্-ব্রখহ্ম মন লমলিখয় যায়। 

বসর—সব চুপ। 
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স্বামীজীর কথায় লেখষযর পলরষ্কার ফবাধ্ হইখত িালগি, স্বামীজী ঐ-সকি অবস্থার 

লভতর লিয়া অখনকবার স্বয়ং সমালধ্-ভূলমখত গমনাগমন কলরয়াখেন, নতুবা এমন 

লবেিভাখব এ-সকি কথা লকরূখপ বুিাইয়া বলিখতখেন? লেষয অবাক হইয়া শুলনখত 

ও ভালবখত িালগি—লনখজর ফি া-শুনা জজলনষ না হইখি ক নও ফকহ এরূখপ বলিখত 

বা বুিাইখত পাখর না। 
  

স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ অবতারকে মহাপুুখষরা সমালধ্ভখের পর আবার য ন 

‘আলম-আমার’ রাজখত্ব ফনখম আখসন, ত ন িথখমই অবযক্ত নাখির অনুভব কখরন; 

ক্রখম নাি সুস্পষ্ট হখয় ‘ওাঁ ’কার অনুভব কখরন ‘ওাঁ ’কার ফথখক পখর েেময় জগখতর 

িতীলত কখরন, তারপর সব পখেখষ সরথূি ভূত-জগখতর িতযক্ষ কখরন। সামানয 

সাধ্খকর লকন্তু অখনক কখষ্ট ফকানরূপ নাখির পাখর লগখয় ব্রখহ্মর সাক্ষাৎ উপিলি 

করখত পারখি পুনরায় সরথূি জগখতর িতযক্ষ হয় ফয লনম্নভূলমখত—ফস াখন আর 

নামখত পাখর না। ব্রখহ্মই লমলিখয় যায়—‘ক্ষীখর নীরবৎ।’ 
  

এই সকি কথা হইখতখে, এমন সময় মহাকলব শ্রীযুক্ত লগলরেচন্দ্র ফঘাষ মহােয় 

ফস াখন উপলস্থত হইখিন। স্বামীজী তা াঁহাখক অলভবািন ও কুেিিশ্নালি কলরয়া 

পুনরায় লেষযখক পাে লিখত িালগখিন। লগলরেবাবুও তাহা লনলবষ্টলচখত্ত শুলনখত 

িালগখিন এবং স্বামীজীর ঐরূখপ অপূব প লবেিভাখব ফবিবযা যা শুলনয়া মুগ্ধ হইয়া 

বলসয়া রলহখিন। 
  

পূব প লবষখয়র অনুসরণ কলরয়া স্বামীজী পুনরায় বলিখত িালগখিনঃ 

  

ভবলিক ও ফিৌলকক ফভখি েে আবার লদ্বধ্া লবভক্ত। ‘েেেজক্তিকালেকায়’১৪ এ 

লবষখয়র লবচার ফিখ লে। লবচারগুলি  ুব লচন্তার পলরচায়ক বখট, লকন্তু Terminology-র 

(পলরভাষার) ফচাখট মাথা গুলিখয় ওখে। 
  

এইবার লগলরেবাবুর লিখক চালহয়া স্বামীজী বলিখিন—‘লক জজ. লস., এ-সব ফতা লকেু 

পড়খি না, ফকবি ফকষ্ট-লবষু্ট লনখয়ই লিন কাটাখি।’ 
  

লগলরেবাবু॥ লক আর পড়ব ভাই? অত অবসরও ফনই, বুজদ্ধও ফনই ফয, ওখত ফসাঁধু্ব। 

তখব োকুখরর কৃপায় ও-সব ফবিখবিান্ত মাথায় ফরখ  এবার পালড় মারব। ফতামাখির 
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লিখয় তা াঁর ফঢর কাজ করাখবন বখি ও-সব পলড়খয় লনখয়খেন, আমার ও-সব িরকার 

ফনই। 
  

এই কথা বলিয়া লগলরেবাবু ফসই িকাণ্ড ঋখেি গ্রন্থ ালনখক পুনঃ পুনঃ িণাম কলরখত 

ও বলিখত িালগখিন—‘জয় ফবিরূপী শ্রীরামকৃখষ্ণর জয়।’ 
  

স্বামীজী অনযমনা হইয়া লক ভালবখতলেখিন, ইখতামখধ্য লগলরেবাবু বলিয়া উটেখিন, 

‘হা াঁ, ফহ নখরন, একটা কথা বলি। ফবিখবিান্ত ফতা ফঢর পড়খি, লকন্তু এই ফয ফিখে ফঘার 

হাহাকার, অন্নাভাব, বযলভচার, ভূ্রণহতযা, মহাপাতকালি ফচাখ র সামখন লিনরাত 

ঘুরখে, এর উপায় ফতামার ফবখি লকেু বখিখে? ঐ অমুখকর বাড়ীর লগন্নী, এককাখি 

যার বাড়ীখত ফরাজ পঞ্চাে ালন পাতা পড়ত, ফস আজ লতন লিন হা াঁলড় চাপায়লন; ঐ 

অমুখকর বাড়ীর কুিস্ত্রীখক গুণ্ডাগুখিা অতযাচার কখর ফমখর ফেখিখে; ঐ অমুখকর 

বাড়ীখত ভূ্রণহতযা হখয়খে, অমুক ফজাখচ্চালর কখর লবধ্বার সব পস্ব হরণ কখরখে—এ-

সকি রলহত করবার ফকান উপায় ফতামার ফবখি আখে লক?’ লগলরেবাবু এইরূখপ 

সমাখজর লবভীলষকািি েলবগুলি উপযু পপলর অজঙ্কত কলরয়া ফি াইখত আরম্ভ কলরখি 

স্বামীজী লনব পাক হইয়া রলহখিন। জগখতর িুঃ কখষ্টর কথা ভালবখত ভালবখত স্বামীজীর 

চখক্ষ জি আলসি। লতলন তা াঁহার মখনর ঐরূপ ভাব আমাখির জালনখত লিখবন না 

বলিয়াই ফযন উটেয়া বালহখর চলিয়া ফগখিন। 
  

ইখতামখধ্য লগলরেবাবু লেষযখক িক্ষয কলরয়া বলিখিন, ‘ফি লি বাোি, কত বড় িাণ! 

ফতার স্বামীজীখক ফকবি ফবিজ্ঞ পজণ্ডত বখি মালন না; লকন্তু ঐ ফয জীখবর িুঃখ  

কাাঁিখত কাাঁিখত ফবলরখয় ফগি, মহািাণতার জনয মালন। ফচাখ র সামখন ফি লি ফতা 

মানুখষর িুঃ কখষ্টর কথাগুখিা শুখন কুণায় হৃিয় পূণ প হখয় স্বামীজীর ফবি-ফবিান্ত 

সব ফকাথায় উখড় ফগি!’ 
  

লেষয॥ মহােয়, আমাখির ফবে ফবি পড়া হইখতলেি; আপলন মায়ার জগখতর লক 

কতকগুখিা োইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন  ারাপ কলরয়া লিখিন। 
  

লগলরেবাবু॥ জগখত এই িুঃ কষ্ট, আর উলন ফস লিখক একবার না ফচখয় চুপ কখর বখস 

ফকবি ফবি পড়খেন! ফরখ  ফি ফতার ফবি-ফবিান্ত। 
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লেষয॥ আপলন ফকবি হৃিখয়র ভাষা শুলনখতই ভািবাখসন, লনখজ হৃিয়বানর লকনা! 

লকন্তু এই সব োস্ত্র, যাহার আখিাচনায় জগৎ ভুি হইয়া যায়, তাহাখত আপনার আির 

ফিল খত পাই না। নতুবা এমন কলরয়া আজ রসভে কলরখতন না। 
  

লগলরেবাবু॥ বলি জ্ঞান আর ফিখমর পৃথকর ত্বটা ফকাথায় আমায় বুজিখয় ফি ফিল । এই 

ফি র না, ফতার গুু (স্বামীজী) ফযমন পজণ্ডত ফতমলন ফিলমক। ফতার ফবিও বিখে না 

‘সৎ-লচৎ-আনন্দ’ লতনখট একই জজলনষ? এই ফি র না, স্বামীজী অত পাজণ্ডতয িকাে 

করলেখিন, লকন্তু যাই জগখতর িুঃখ র কথা ফোনা ও মখন পড়া, অমলন জীখবর িুঃখ  

কাাঁিখত িাগখিন। জ্ঞান আর ফিখম যলি ফবিখবিান্ত লবলভন্নতা িমাণ কখর থাখকন 

ফতা অমন ফবি-ফবিান্ত আমার মাথায় থাকুন। 
  

লেষয লনব পাক হইয়া ভালবখত িালগি, সতযই ফতা লগলরেবাবু লসদ্ধান্তগুলি ফবখির 

অলবখরাধ্ী। 
  

ইখতামখধ্য স্বামীজী আবার লেলরয়া আলসখিন এবং লেষযখক সখম্বাধ্ন কলরয়া বলিখিন, 

‘লক ফর ফতাখির লক কথা হজিি?’ 
  

লেষয॥ এই সব ফবখির কথাই হইখতলেি। ইলন এ-সকি গ্রন্থ পখড়ন নাই, লকন্তু 

লসদ্ধান্তগুলি ফবে টেক টেক ধ্লরখত পালরয়াখেন—বড়ই আিখয পর লবষয়। 
  

স্বামীজী॥ গুুভজক্ত থাকখি সব লসদ্ধান্ত িতযক্ষ হয়—পড়বার শুনবার িরকার হয় 

না। তখব এরূপ ভজক্ত ও লবশ্বাস জগখত িুি পভ। ওর (লগলরেবাবু) মত যা াঁখির ভজক্ত 

লবশ্বাস, তা াঁখির োস্ত্র পড়বার িরকার ফনই। লকন্তু ওখক (লগলরেবাবুখক) imitate 

(অনুকরণ) করখত ফগখি অখনযর সব পনাে উপলস্থত হখব। ওর কথা শুখন যালব, লকন্তু 

ক নও ওর ফি াখিল  কাজ করখত যালব না। 
  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ আখজ্ঞ হা াঁ নয়। যা বলি ফস-সব কথাগুলি বুখি লনলব, মূখ পর মত সব কথায় 

ফকবি সায় লিখয় যালব না। আলম বিখিও লবশ্বাস করলবলন। বুখি তখব লনলব। আমাখক 

োকুর তা াঁর কথা সব বুখি লনখত সব পিা বিখতন। সিরযুজক্ত, তকপ ও োখস্ত্র যা বখিখে, এই 
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সব লনখয় পখথ চিলব। লবচার করখত করখত বুজদ্ধ পলরষ্কার হখয় যাখব, তখব তাইখত ব্রহ্ম 

reflected (িলতেলিত) হখবন। বুিলি? 

  

লেষয॥ হা াঁ। লকন্তু নানা ফিাখকর নানা কথায় মাথা টেক থাখক না। এই একজন 

(লগলরেবাবু) বলিখিন, লক হখব ও-সব পখড়? আবার এই আপলন বলিখতখেন লবচার 

কলরখত। এ ন কলর লক? 

  

স্বামীজী॥ আমাখির উভখয়র কথাই সলতয। তখব িুই standpoint (লিকর ) ফথখক 

আমাখির িু- জখনর কথাগুলি বিা হখি—এই পয পন্ত। একটা অবস্থা আখে, ফয াখন 

যুজক্ত তকপ সব চুপ হখয় যায় ‘মূকাস্বািনবৎ’। আর একটা অবস্থা আখে, যাখত ফবিালি 

োস্ত্রগ্রখন্থর আখিাচনা পেন-পােন করখত করখত সতযবস্ত্য িতযক্ষ হয়। ফতাখক এসব 

পখড় শুখন ফযখত হখব, তখব ফতার সতয িতযক্ষ হখব। বুিলি? 

  

লনখব পাধ্ লেষয স্বামীজীর ঐরূপ আখিেিাখভ লগলরেবাবুর হার হইি মখন কলরয়া 

লগলরেবাবুর লিখক চালহয়া বলিখত িালগি, ‘মহােয়, শুলনখিন ফতা স্বামীজী আমায় 

ফবিখবিান্ত পলড়খত ও লবচার কলরখতই বলিখিন।’ 
  

লগলরেবাবু॥ তা তুই কখর যা। স্বামীজীর আেীব পাখি ফতার তাই কখরই সব টেক হখব। 
  

স্বামী সিানন্দ এই সমখয় ফস াখন আলসয়া উপলস্থত হইখিন। স্বামীজী তা াঁহাখক 

ফিল য়াই বলিখিন, ‘ওখর, এই জজ. লস-র মুখ  ফিখের িুিপোর কথা শুখন িাণটা 

আাঁকুপা াঁকু করখে। ফিখের জনয লকেু করখত পালরস?’ 
  

সিানন্দ॥ মহারাজ! ফযা হুকুম—বান্দা ভতয়ার হযায়। 
  

স্বামীজী॥ িথখম ফোট াট scale-এ (হাখর) একটা relief centre (ফসবাশ্রম) ফ াি, 

যাখত গরীব-িুঃ ীরা সব সাহাযয পাখব, ফরাগীখির ফসবা করা হখব, যাখির ফকউ ফি বার 

ফনই—এমন অসহায় ফিাকখির জালত-বণ প-লনলব পখেখষ ফসবা করা হখব। বুিলি? 

  

সিানন্দ॥ ফযা হুকুম মহারাজ! 
  

স্বামীজী॥ জীবখসবার ফচখয় আর ধ্ম প ফনই। ফসবাধ্খম পর টেক টেক অনুষ্ঠান করখত 

পারখি অলত সহখজই সংসারবধন ফকখট যায়—‘মুজক্তঃ করেিায়খত।’ 
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এইবার লগলরেবাবুখক সখম্বাধ্ন কলরয়া স্বামীজী বলিখিনঃ 

  

ফি  লগলরেবাবু, মখন হয়—এই জগখতর িুঃ  িূর করখত আমায় যলি হাজারও জে 

লনখত হয়, তাও ফনব। তাখত যলি কারও এতটুকু িুঃ  িূর হয় ফতা তা করব। মখন হয়, 

 ালি লনখজর মুজক্ত লনখয় লক হখব? সকিখক সখে লনখয় ঐ পখথ ফযখত হখব। ফকন বি 

ফিল  এমন ভাব ওখে? 

  

লগলরেবাবু॥ তা না হখি আর লতলন (োকুর) ফতামায় সকখির ফচখয় বড় আধ্ার বিখতন! 
  

এই বলিয়া লগলরেবাবু কায পান্তখর যাইখবন বলিয়া লবিায় িইখিন। 
  

৭ 

  

স্থান—আিমবাজার মে, কলিকাতা 

কাি—এলিি, ১৮৯৭ 

  

িথমবার লবিাত হইখত লেলরয়া স্বামীজী য ন লকেুলিন কলিকাতায় লেখিন, ত ন বহু 

উৎসাহী যুবক তা াঁহার লনকট যাতায়াত কলরত। ফি া লগয়াখে, ফসই সময় স্বামীজী 

অলববালহত যুবকগণখক ব্রহ্মচয প ও তযাখগর লবষয় সব পিা উপখিে লিখতন এবং সন্নযাস 

অথবা আপনার ফমাক্ষ ও জগফতর কিযাণাথ প সব পস্ব তযাগ কলরখত বহুধ্া উৎসালহত 

কলরখতন। আমরা তা াঁহাখক অখনক সময় বলিখত শুলনয়ালে, সন্নযাস গ্রহণ না কলরখি 

কাহারও যথাথ প আত্মজ্ঞান িাভ হইখত পাখর না; ফকবি তাহাই নখহ, বহুজনলহতকর, 

বহুজনসু কর ফকান ঐলহক কাখয পর অনুষ্ঠান এবং তাহাখত লসজদ্ধিাভ করাও সন্নযাস 

লভন্ন হয় না। লতলন সব পিা তযাখগর উচ্চািে প উৎসাহী যুবকখির সমখক্ষ স্থাপন কলরখতন 

এবং ফকহ সন্নযাস গ্রহণ কলরখব, এইরূপ অলভিায় িকাে কলরখি তাহাখক সমলধ্ক 

উৎসাহ লিখতন ও কৃপা কলরখতন। এই সময় কলতপয় ভাগযবানর যুবক সংসার-আশ্রম 

তযাগ কলরয়া তা াঁহার দ্বারাই সন্নযাসাশ্রখম িীলক্ষত হইয়ালেি। ইহাখির মখধ্য ফয 

চালরজনখক১৫ স্বামীজী িথম সন্নযাস ফিন, তাহাখির সন্নযাসব্রতগ্রহখণর লিন লেষয 

আিমবাজার মখে উপলস্থত লেি। 
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ইহাখির মখধ্য একজনখক যাহাখত সন্নযাস না ফিওয়া হয়, ফসজনয স্বামীজীর 

গুুভ্রাতৃগণ তা াঁহাখক বহুধ্া অনুখরাধ্ কখরন। স্বামীজী তিুত্তখর বলিয়ালেখিন, ‘আমরা 

যলি পাপী তাপী িীন িুঃ ী পলতখতর উদ্ধারসাধ্খন পিাৎপি হই, তা হখি ফক আর 

তাখক ফি খব? ফতামরা এ-লবষখয় ফকানরূপ িলতবািী হইও না।’ স্বামীজীর বিবতী 

ইিাই পূণ প হইি। অনাথেরণ স্বামীজী লনজ কৃপাগুখণ তাহাখক সন্নযাস লিখত 

কৃতসঙ্কে হইখিন। 
  

লেষয আজ িুই লিন হইখত মখেই রলহয়াখে। স্বামীজী লেষযখক বলিখিন, ‘তুই ফতা ভটর

চায বামুন; আগামী কাি তুই-ই এখির শ্রাদ্ধ১৬ কলরখয় লিলব, পরলিন এখির সন্নযাস 

লিব। আজ পা াঁজজ-পুাঁলথ সব পখড় শুখন ফিখ  লনস।’ লেষয স্বামীজীর আজ্ঞা লেখরাধ্ায প 

কলরয়া িইি। 
  

শ্রাদ্ধাখন্ত য ন ব্রহ্মচালরচতুষ্টয় লনজ লনজ লপণ্ড অপ পণ কলরয়া লপণ্ডালি িইয়া গোয় 

চলিয়া ফগখিন, ত ন স্বামীজী লেখষযর মখনর অবস্থা িক্ষয কলরয়া বলিখিন, ‘এ-সব 

ফিখ  শুখন ফতার মখন ভয় হখয়খে—না ফর?’ লেষয নতমতখক সম্মলত জ্ঞাপন করায় 

স্বামীজী লেষযখক বলিখিনঃ 

  

সংসাখর আজ ফথখক এখির মৃতুয হি, কাি ফথখক এখির নূতন ফিহ, নূতন লচন্তা, নূতন 

পলরিি হখব—এরা ব্রহ্মবীখয প িিীপ্ত হখয় জ্বিন্ত পাবখকর মত অবস্থান করখব। ন 

ধ্নখন ন ফচজযয়া … তযাখগননখক অমৃতত্বমানশুঃ।১৭ 

  

স্বামীজীর কথা শুলনয়া লেষয লনব পাক হইয়া িা াঁড়াইয়া রলহি। সন্নযাখসর কখোরতা স্মরণ 

কলরয়া তাহার বুজদ্ধ তলম্ভত হইয়া ফগি, োস্ত্রজ্ঞাখনর আস্ফািন িূরীভূত হইি। 
  

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচালরচতুষ্টয় ইখতামখধ্য গোখত লপণ্ডালি লনখক্ষপ কলরয়া আলসয়া 

স্বামীজীর পািপদ্ম বন্দনা কলরখিন। স্বামীজী তা াঁহালিগখক আেীব পাি কলরয়া বলিখিনঃ 

  

ফতামরা মানব-জীবখনর ফশ্রষ্ঠব্রত গ্রহখণ উৎসালহত হখয়ে; ধ্নয ফতামাখির জে, ধ্নয 

ফতামাখির বংে, ধ্নয ফতামাখির গভপধ্ালরণী—‘কুিং পলবত্রং জননী কৃতাথ পা।’ 
  

ফসইলিন রাখত্র আহারাখন্ত স্বামীজী ফকবি সন্নযাসধ্ম প-লবষখয়ই কথাবাতপা কলহখত 

িালগখিন। সন্নযাসব্রতগ্রহখণাৎসুক ব্রহ্মচালরগণখক িক্ষর য কলরয়া বলিখত িালগখিনঃ 
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‘আত্মখনা ফমাক্ষাথ পং জগজদ্ধতায় চ’—এই হখি সন্নযাখসর িকৃত উখদ্দেয। সন্নযাস না 

হখি ফকউ ক নও ব্রহ্মজ্ঞ হখত পাখর না—এ কথা ফবি-ফবিান্ত ফঘাষণা করখে। যারা 

বখি—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাখির কথা আিখপই শুনলবলন। ও-সব 

িিন্নখভাগীখির ফতাকবাকয। এতটুকু সংসাখরর ফভাখগিা যার রখয়খে, এতটুকু 

কামনা যার রখয়খে, এ কটেন পন্থা ফভখব তার ভয়; তাই আপনাখক িখবাধ্ ফিবার 

জনয বখি ফবড়ায়, ‘একূি ওকূি িুকূি ফরখ  চিখত হখব।’ ও পাগখির কথা, উেখত্তর 

িিাপ অোস্ত্রীয় অনবলিক মত। তযাগ োড়া মুজক্ত ফনই। তযাগ োড়া পরাভজক্ত িাভ হয় 

না। তযাগ—তযাগ। ‘নানযঃ পন্থা লবিযখতঽয়নায়।’ গীতাখতও আখে—‘কামযানাং কম পণাং 

নযাসং সন্নযাসং কবখয়া লবিুঃ।’১৮ 

  

সংসাখরর িঞ্ঝাট ফেখড় না লিখি কারও মুজক্ত হয় না। সংসারাশ্রখম ফয রখয়খে, একটা 

না একটা কামনার িাস হখয়ই ফয ফস ঐরূখপ বদ্ধ রখয়খে, ওখতই তা িমাণ হখি। 

নইখি সংসাখর থাকখব ফকন? হয় কালমনীর িাস, নয় অখথ পর িাস, নয় মান যে লবিযা 

ও পাজণ্ডখতযর িাস। এ িাসত্ব ফথখক ফবলরখয় পড়খি তখব মুজক্তর পন্থায় অগ্রসর হখত 

পারা যায়। ফয যতই বিুক না ফকন, আলম বুখিলে, এ-সব ফেখড়-েুখড় না লিখি, সন্নযাস 

গ্রহণ না করখি লকেুখতই জীখবর পলরত্রাণ ফনই, লকেুখতই ব্রহ্মজ্ঞান িাখভর সম্ভাবনা 

ফনই। 
  

লেষয॥ মহােয়, সন্নযাস গ্রহণ কলরখিই লক লসজদ্ধিাভ হয়? 

  

স্বামীজী॥ লসদ্ধ হয় লকনা হয় পখরর কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসাখরর গণ্ডী 

ফথখক ফবলরখয় পড়খত পারলেস—যতক্ষণ না বাসনার িাসত্ব োড়খত পারলেস, ততক্ষণ 

ফতার ভজক্ত মুজক্ত লকেুই িাভ হখব না। ব্রহ্মখজ্ঞর কাখে লসজদ্ধ ঋজদ্ধ অলত তুি কথা। 
  

লেষয॥ মহােয়, সন্নযাখসর ফকানরূপ কািাকাি বা িকার-ফভি আখে লক? 

  

স্বামীজী॥ সন্নযাসধ্ম প-সাধ্খনর কািাকাি ফনই। শ্রুলত বিখেন, ‘যিহখরব লবরখজৎ 

তিহখরব িব্রখজৎ’—য লন ভবরাখগযর উিয় হখব, ত লন িব্রজযা করখব।১৯ 

ফযাগবালেখষ্ঠও রখয়খে— 

  

যুনবব ধ্ম পেীিঃ সযাির অলনতযং  িু জীলবতং। 
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ফকা লহ জানালত কসযািয মৃতুযকাখিা ভলবষযলত॥ 

  

জীবখনর অলনতযতাবেতঃ যুবাকাখিই ধ্ম পেীি হখব। ফক জাখন কার ক ন ফিহ যাখব? 

োখস্ত্র চতুলব পধ্ সন্নযাখসর লবধ্ান ফি খত পাওয়া যায়—লবদ্বৎ সন্নযাস, লবলবলিষা সন্নযাস, 

মকপট সন্নযাস এবং আতুর সন্নযাস। হোৎ টেক টেক ভবরাগয হি, ত লন সন্নযাস লনখয় 

ফবলরখয় পড়খি—এটট পূব প জখের সংস্কার না থাকখি হয় না। এরই নাম ‘লবদ্বৎ 

সন্নযাস।’ আত্মতত্ত্ব জানবার িবি বাসনা ফথখক োস্ত্রপাে ও সাধ্নালি দ্বারা স্ব-স্বরূপ 

অবগত হবার জনয ফকান ব্রহ্মজ্ঞ পুুখষর কাখে সন্নযাস লনখয় স্বাধ্যায় ও সাধ্ন ভজন 

করখত িাগি—এখক ‘লবলবলিষা সন্নযাস’ বখি। সংসাখরর তাড়না, স্বজনলবখয়াগ বা অনয 

ফকান কারখণ ফকউ ফকউ ফবলরখয় পখড় সন্নযাস ফনয়; লকন্তু এ ভবরাগয স্থায়ী হয় না, এর 

নাম ‘মকপট সন্নযাস’। োকুর ফযমন বিখতন, ভবরাগয লনখয় পজিখম লগখয় আবার একটা 

চাকলর বালগখয় লনখি; তারপর চাই লক পলরবার আনখি বা আবার ফব কখর ফেিখি। 

আর এক িকার সন্নযাস আখে, ফযমন মুমূষু প, ফরাগেযযায় োলয়ত, বা াঁচবার আো ফনই, 

ত ন তাখক সন্নযাস ফিবার লবলধ্ আখে। ফস যলি মখর ফতা পলবত্র সন্নযাসব্রত গ্রহণ কখর 

মখর ফগি—পরজখে এই পুখণয ভাি জে হখব। আর যলি ফবাঁখচ যায় ফতা আর গৃখহ না 

লগখয় ব্রহ্মজ্ঞান-িাখভর ফচষ্টায় সন্নযাসী হখয় কািযাপন করখব। ফতার কাকাখক 

লেবানন্দ স্বামী ‘আতুর সন্নযাস’ লিখয়লেখিন। ফস মখর ফগি, লকন্তু ঐরূখপ সন্নযাসগ্রহখণ 

তার উচ্চ জে হখব। সন্নযাস না লনখি আত্মজ্ঞানিাখভর আর উপায়ান্তর ফনই। 
  

লেষয॥ মহােয়, গৃহীখির তখব উপায়? 

  

স্বামীজী॥ সুকৃলতবেতঃ ফকান-না-ফকান জখে তাখির ভবরাগয হখব। ভবরাগয এখিই 

হখয় ফগি—জে-মৃতুয-িখহলিকার পাখর যাবার আর ফিরী হয় না। তখব সকি 

লনয়খমরই িু-একটা exception (বযলতক্রম) আখে। টেক টেক গৃহীর ধ্ম প পািন কখরও 

ি-ুএকজন মুক্ত পুুষ হখত ফি া যায়; ফযমন আমাখির মখধ্য ‘নাগ-মহােয়’। 
  

লেষয॥ মহােয়, ভবরাগয ও সন্নযাস-লবষখয় উপলনষিালি গ্রখন্থও লবেি উপখিে পাওয়া 

যায় না। 
  

স্বামীজী॥ পাগখির মত লক বিলেস? ভবরাগযই উপলনষখির িাণ। লবচারজলনত িজ্ঞাই 

উপলনষির-জ্ঞাখনর চরম িক্ষয। তখব আমার লবশ্বাস, ভগবানর বুদ্ধখিখবর পর ফথখকই 
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ভারতবখষ প এই তযাগব্রত লবখেষরূখপ িচালরত হখয়খে এবং ভবরাগয ও লবষয়লবতৃষ্ণাই 

ধ্খম পর চরম িক্ষয বখি লবখবলচত হখয়খে। ফবৌদ্ধধ্খম পর ফসই তযাগ-ভবরাগয লহন্দধু্ম প 

absorb (লনখজর লভতর হজম) কখর লনখয়খে। ভগবানর বুখদ্ধর নযায় তযাগী মহাপুুষ 

পৃলথবীখত আর জোয়লন। 
  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, বুদ্ধখিব জোইবার পূখব প ফিখে তযাগ-ভবরাখগযর অেতা লেি 

এবং ফিখে সন্নযাসী লেি না? 

  

স্বামীজী॥ তা ফক বিখি? সন্নযাসাশ্রম লেি, লকন্তু উহাই জীবখনর চরম িক্ষয বখি 

সাধ্ারখণর জানা লেি না, ভবরাখগয িৃঢ়তা লেি না, লবখবক-লনষ্ঠা লেি না। ফসই জনয 

বুদ্ধখিব কত ফযাগী, কত সাধু্র কাখে লগখয় োলন্ত ফপখিন না। তারপর ‘ইহাসখন শুষযতু 

ফম েরীরং’২০ বখি আত্মজ্ঞান িাখভর জনয লনখজই বখস পড়খিন এবং িবুদ্ধ হখয় 

তখব উেখিন। ভারতবখষ পর এই ফয সব সন্নযাসীর মে-েে ফি খত পাজিস—এ-সব 

ফবৌদ্ধখির অলধ্কাখর লেি, লহন্দরুা ফসই সকিখক এ ন তাখির রখে রাটেখয় লনজসরব 

কখর বখসখে। ভগবানর বুদ্ধখিব হখতই যথাথ প সন্নযাসাশ্রখমর সূত্রপাত হখয়লেি। লতলনই 

সন্নযাসাশ্রখমর মৃতকঙ্কাখি িাণসঞ্চার কখর ফগখেন। 
  

স্বামীজীর গুুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিখিন, ‘বুদ্ধখিব জোবার আখগও ভারখত 

আশ্রম-চতুষ্টয় ফয লেি, সংলহতা-পুরাণালি তার িমাণস্থি।’ 
  

স্বামীজী॥ মোলি সংলহতা, পুরাণসকখির অলধ্কাংে এবং মহাভারখতর অখনকটাও 

ফসলিনকার োস্ত্র। ভগবানর বুদ্ধ তার ফঢর আখগ। 
  

রামকৃষ্ণানন্দ। তা হখি ফবখি, উপলনষখি, সংলহতায়, পুরাখণ ফবৌদ্ধধ্খম পর সমাখিাচনা 

লনিয় থাকত; লকন্তু এই সকি িাচীন গ্রখন্থ য ন ফবৌদ্ধধ্খম পর আখিাচনা ফি া যায় 

না, ত ন তুলম লক কখর বিখব—বুদ্ধখিব তার আখগকার ফিাক? ি-ুচার ালন িাচীন 

পুরাণালিখত ফবৌদ্ধমখতর আংলেক বণ পনা রখয়খে, তা ফিখ  লকন্তু বিা যায় না ফয, লহন্দরু 

সংলহতা পুরাণালি আধু্লনক োস্ত্র। 
  

স্বামীজী॥ History (ইলতহাস) পখড় ফি র। ফি খত পালব, লহন্দধু্ম প বুদ্ধখিখবর সব 

ভাবগুলি absorb (হজম) কখর এত বড় হখয়খে। 
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রামকৃষ্ণানন্দ॥ আমার ফবাধ্ হয়, তযাগ ভবরাগয িভৃলত জীবখন টেক টেক অনুষ্ঠান কখর 

বুদ্ধখিব লহন্দধু্খম পর ভাবগুলি সজীব কখর ফগখেন মাত্র। 
  

স্বামীজী॥ ঐ কথা লকন্তু িমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধখিব জোবার আখগকার ফকান 

History (িামাণয ইলতহাস) পাওয়া যায় না। History-ফক (ইলতহাসখক) authority 

(িমাণ) বখি মানখি এ কথা স্বীকার করখত হয় ফয পুরাকাখির ফঘার অধকাখর 

ভগবানর বুদ্ধখিবই একমাত্র জ্ঞানাখিাক-িিীপ্ত হখয় অবস্থান করখেন। (পুনরায় 

সন্নযাসধ্খম পর িসে চলিখত িালগি।) 
  

সন্নযাখসর origin (উৎপলত্ত) য নই ফহাক না ফকন, মানব-জখের goal (উখদ্দেয) হখি 

এই তযাগব্রত অবিম্বখন ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্নযাস-গ্রহণই হখি পরম পুুষাথ প। ভবরাগয 

উপলস্থত হবার পর যারা সংসাখর বীতরাগ হখয়খে, তারাই ধ্নয। 
  

লেষয॥ মহােয়, আজকাি অখনখক বলিয়া থাখকন ফয, তযাগী সন্নযাসীখির সং যা 

বালড়য়া যাওয়ায় ফিখের বযবহালরক উন্নলতর পখক্ষ ক্ষলত হইয়াখে। গৃহখস্থর মু াখপক্ষী 

হইয়া সাধু্রা লনষ্কম পা হইয়া ঘুলরয়া ফবড়ান বলিয়া ইাঁহারা বখিন, সন্নযাসীরা সমাজ ও 

স্বখিখের উন্নলতকখে ফকানরূপ সহায়ক হন না। 
  

স্বামীজী॥ ফিৌলকক বা বযবহালরক উন্নলত কথাটার মাখন লক, আখগ আমায় বুজিখয় বির 

ফিল । লেষয॥ পািাতয ফযমন লবিযাসহাখয় ফিখে অন্নবখস্ত্রর সংস্থান কলরখতখে, 

লবজ্ঞানসহাখয় ফিখে বালণজয-লেে ফপাষাক-পলরিি ফরি-ফটলিগ্রাে িভৃলত 

নানালবষখয়র উন্নলতসাধ্ন কলরখতখে, ফসইরূপ করা। 
  

স্বামীজী॥ মানুখষর মখধ্য রখজাগুখণর অভুযিয় না হখি এ-সব হয় লক? ভারতবষ প ঘুখর 

ফি িুম, ফকাথাও রখজাগুখণর লবকাে ফনই। ফকবি তখমা-তখমা-ফঘার তখমাগুখণ 

ইতরসাধ্ারণ সকখি পখড় রখয়খে। ফকবি সন্নযাসীখির ফভতরই ফিখ লে রজঃ ও 

সত্ত্বগুণ রখয়খে; এরাই ভারখতর ফমুিণ্ড, যথাথ প সন্নযাসী—গৃহীখির উপখিষ্টা। তাখির 

উপখিে ও জ্ঞানাখিাক ফপখয়ই পূখব প অখনক সমখয় গৃহীরা জীবনসংগ্রাখম কৃতকায প 

হখয়লেি। সন্নযাসীখির বহুমূিয উপখিখের লবলনমখয় গৃহীরা তাখির অন্নবস্ত্র ফিয়। এই 

আিান-িিান না থাকখি ভারতবখষ পর ফিাক এতলিন আখমলরকার Red Indian-ফির 

(আলিম অলধ্বাসীখির) মত িায় extinct (উজাড়) হখয় ফযত। গৃহীরা সন্নযাসীখির 
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িুমুখো ফ খত ফিয় বখি গৃহীরা এ নও উন্নলতর পখথ যাখি। সন্নযাসীরা কম পহীন নয়। 

তারাই হখি কখম পর fountain-head (উৎস)। উচ্চ আিে পসকি তাখির জীবখন বা 

কাখজ পলরণত করখত ফিখ  এবং তাখির কাে ফথখক ঐ সব idea (উচ্চ ভাব) লনখয়ই 

গৃহীরা কম পখক্ষখত্র জীবনসংগ্রাখম সমথ প হখয়খে ও হখি। পলবত্র সন্নযাসীখির ফিখ ই 

গৃহখস্থরা পলবত্র ভাবগুলি জীবখন পলরণত করখে এবং টেক টেক কররমতৎপর হখি। 

সন্নযাসীরা লনজ জীবখন ঈশ্বরাখথ প ও জগখতর কিযাণাখথ প সব পস্ব-তযাগরূপ তত্ত্ব 

িলতেলিত কখর গৃহীখির সব লবষখয় উৎসালহত করখে, আর লবলনমখয় তারা তাখির 

িুমুখো অন্ন লিখি। ফিখের ফিাখকর ফসই অন্ন জোবার িবৃলত্ত এবং ক্ষমতাও আবার 

সব পতযাগী সন্নযাসীখির আেীব পাখিই বলধ্ পত হখি। না বুখিই ফিাখক সন্নযাস institution 

(আশ্রম)-এর লনন্দা কখর। অনয ফিখে যাই ফহাক না ফকন, এখিখে লকন্তু সন্নযাসীরা হাি 

ধ্খর আখে বখিই সংসারসাগখর গৃহস্থখির ফনৌকা ডুবখে না। 
  

লেষয॥ মহােয়, ফিাক-কিযাখণ তৎপর যথাথ প সন্নযাসী কয়জন ফিল খত পাওয়া যায়? 

  

স্বামীজী॥ হাজার বৎসর অন্তর যলি োকুখরর নযায় একজন সন্নযাসী মহাপুুষ আখসন 

ফতা ভরপুর। লতলন ফয-সকি উচ্চ আিে প ও ভাব লিখয় যাখবন, তা লনখয় তা াঁর জোবার 

হাজার বৎসর পর অবলধ্ ফিাক চিখব। এই সন্নযাস institution (আশ্রম) ফিখে লেি 

বখিই ফতা তা াঁর নযায় মহাপুুখষরা এখিখে জেগ্রহণ করখেন। ফিাষ সব আশ্রখমই 

আখে, তখব অোলধ্ক। ফিাষ সখত্ত্বও এতলিন পয পন্ত ফয এই আশ্রম সকি আশ্রখমর 

েীষ পস্থান অলধ্কার কখর িা াঁলড়খয় রখয়খে, তার কারণ লক? যথাথ প সন্নযাসীরা লনখজখির 

মুজক্ত পয পন্ত উখপক্ষা কখরন, জগখতর ভাি করখতই তা াঁখির জে। এমন সন্নযাসাশ্রখমর 

িলত যলি ফতারা কৃতজ্ঞ না হস ফতা ফতাখির লধ্ক—েত লধ্ক। 
  

বলিখত বলিখত স্বামীজীর মু মণ্ডি িিীপ্ত হইয়া উটেি। সন্নযাসাশ্রখমর ফগৌরবিসখে 

স্বামীজী ফযন মূলত পমানর ‘সন্নযাস’রূখপ লেখষযর চখক্ষ িলতভাত হইখত িালগখিন। 
  

অনন্তর ঐ আশ্রখমর ফগৌরব লতলন িাখণ িাখণ অনুভব কলরখত কলরখত ফযন অন্তমু প  

হইয়া আপনা-আপলন মধু্র স্বখর আবৃলত্ত কলরখত িালগখিনঃ 

  

ফবিান্তবাখকযষু সিা রমন্তঃ 

লভক্ষান্নমাখত্রণ চ তুটষ্টমন্তঃ। 
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অখোকমন্তঃকরখণ চরন্তঃ 

ফকৌপীনবন্তঃ  িু ভাগযবন্তঃ॥২১ 

  

পখর আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

বহুজনলহতায় বহুজনসু ায় সন্নযাসীর জে। সন্নযাস গ্রহণ কখর ফয এই ideal (উচ্চ 

িক্ষয) ভুখি যায় ‘বৃনথব তসয জীবনমর।’ পখরর জনয িাণ লিখত, জীখবর গগণখভিী 

ক্রন্দন লনবারণ করখত, লবধ্বার অশ্রু মুোখত, পুত্রলবখয়াগ-লবধু্রার িাখণ োলন্তিান 

করখত, অজ্ঞ ইতরসাধ্ারণখক জীবন-সংগ্রাখমর উপখযাগী করখত, োখস্ত্রাপখিে-

লবতাখরর দ্বারা সকখির ঐলহক ও পারমালথ পক মেি করখত এবং জ্ঞানাখিাক লিখয় 

সকখির মখধ্য িসুপ্ত ব্রহ্ম-লসংহখক জাগলরত করখত জগখত সন্নযাসীর জে হখয়খে। 
  

গুুভ্রাতাখির িক্ষয কলরয়া বলিখত িালগখিনঃ 

  

‘আত্মখনা ফমাক্ষাথ পং জগজদ্ধতায় চ’ আমাখির জে; লক করলেস সব বখস বখস? ওে—

জাগ, লনখজ ফজখগ অপর সকিখক জাগ্রত কর, নরজে সাথ পক কখর চখি যা। 

‘উলত্তষ্ঠত জাগ্রত িাপয বরানর লনখবাধ্ত।’ 
  

৮ 

  

স্থান—আিমবাজার মে 

কাি—ফম, ১৮৯৭ 

  

  
  

িাজজপলিে হইখত স্বামীজী কলিকাতায় লেলরয়া আলসয়াখেন। আিমবাজার মখেই 

অবস্থান কলরখতখেন। গোতীখর ফকান স্থাখন মে উোইয়া িইবার জেনা হইখতখে। 

লেষয আজকাি িায়ই মখে তা াঁহার লনকখট যাতায়াত কখর এবং মখধ্য মখধ্য রাজত্রখত 

অবস্থানও কলরয়া থাখক। িীক্ষাগ্রহখণ কৃতসঙ্কে হইয়া লেষয স্বামীজীখক িাজজপলিখে 

ইতঃপূখব প পত্র লিল য়া জানাইয়ালেি। স্বামীজী তিুত্তখর লিখ ন, নাগ-মোখয়র আপলত্ত 

না হখি ফতামাখক অলত আনখন্দর সলহত িীলক্ষত করব। 
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১৩০৩ সাখির ১৯ ভবো । স্বামীজী আজ লেষযখক িীক্ষা লিখবন বলিয়াখেন। আজ 

লেখষযর জীবখন সব পাখপক্ষা লবখেষ লিন। লেষয িতুযখষ গোোনাখন্ত কতকগুলি লিচু ও 

অনয দ্রবযালি লকলনয়া ফবিা ৮টা আন্দাজ আিমবাজার মখে উপলস্থত হইয়াখেন। 

লেষযখক ফিল য়া স্বামীজী রহসয কলরয়া বলিখিন, আজ ফতাখক ‘বলি’ লিখত হখব—না? 

  

স্বামীজী লেষযখক ঐ কথা বলিয়া আবার হাসযমুখ  সকখির সখে আখমলরকার নানা 

িসে কলরখত িালগখিন। ধ্ম পজীবন গেন কলরখত হইখি লকরূপ একলনষ্ঠ হইখত হয়, 

গুুখত লকরূপ অচি লবশ্বাস ও িৃঢ় ভজক্তভাব রাল খত হয়, গুুবাখকয লকরূপ আস্থা 

স্থাপন কলরখত হয় এবং গুুর জনয লকরূখপ িাণ পয পন্ত লবসজপন লিখত িস্ত্যত হইখত 

হয়—এ-সকি িসেও সখে সখে হইখত িালগি। অনন্তর লতলন লেষযখক কতকগুলি 

িশ্ন কলরয়া তাহার হৃিয় পরীক্ষা কলরখত িালগখিনঃ ‘আলম ফতাখক য ন ফয কাজ 

করখত বিব, ত লন তা যথাসাধ্য করলব ফতা? যলি গোয় িা াঁপ লিখি বা োখির উপর 

ফথখক িালেখয় পড়খি ফতার মেি হখব বুখি তাই করখত বলি, তা হখি তাও লনলব পচাখর 

করখত পারলব ফতা? এ নও ফভখব ফি ; নতুবা সহসা গুু বখি গ্রহণ করখত 

এখগাসলন।’—এইরূখপ কখয়কটট িশ্ন কলরয়া স্বামীজী লেখষযর লবশ্বাখসর ফিৌড়টা 

বুজিখত িালগখিন। লেষযও নতলেখর ‘পালরব’ বলিয়া িলত িখশ্নর উত্তর লিখত িালগি। 
  

স্বামীজী॥ লযলন এই সংসার-মায়ার পাখর লনখয় যান, লযলন কৃপা কখর সমত মানলসক 

আলধ্বযালধ্ লবলনষ্ট কখরন, লতলনই যথাথ প গুু। আখগ লেষযরা ‘সলমৎপালণ’ হখয় গুুর 

আশ্রখম ফযত। গুু—অলধ্কারী বখি বুিখি তাখক িীলক্ষত কখর ফবিপাে করাখতন 

এবং কায়মখনাবাকযিণ্ড-রূপ ব্রখতর লচেস্বরূপ জত্ররাবৃত্ত ফমৌজিখম িা তার ফকামখর 

ফবাঁখধ্ লিখতন। ঐখট লিখয় লেখষযরা ফকৌপীন এাঁখট ফবাঁখধ্ রা ত। ফসই ফমৌজিখম িার 

স্থাখন পখর যজ্ঞসূত্র বা ভপখত পরার পদ্ধলত হয়। 
  

লেষয॥ তখব লক, মহােয়, আমাখির মত সূতার ভপতা পরাটা ভবলিক িথা নয়? 

  

স্বামীজী॥ ফবখি ফকাথাও সুখতার ভপখতর কথা ফনই। স্মাতপ ভট্টাচায প রঘুনন্দনও 

লিখ খেন, ‘অজস্মখন্নব সমখয় যজ্ঞসূত্রং পলরধ্াপখয়ৎ।’ সুখতার ভপখতর কথা ফগালভি 

গৃহযসূখত্রও ফনই। গুুসমীখপ এই িথম ভবলিক সংস্কারই োখস্ত্র ‘উপনয়ন’ বখি উক্ত 

হখয়খে। লকন্তু আজকাি ফিখের লক িুরবস্থাই না হখয়খে! োস্ত্রপথ পলরতযাগ কখর 

ফকবি কতকগুখিা ফিোচার, ফিাকাচার ও স্ত্রী-আচাখর ফিেটা ফেখয় ফেখিখে। তাই 
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ফতা ফতাখির বলি, ফতারা িাচীন কাখির মত োস্ত্রপথ ধ্খর চি। লনখজরা শ্রদ্ধাবানর হখয় 

ফিখে শ্রদ্ধা লনখয় আয়। নলচখকতার মত শ্রদ্ধা হৃিখয় আন। নলচখকতার মত যমখিাখক 

চখি যা—আত্মতত্ত্ব জানবার জনয, আত্ম-উদ্ধাখরর জনয, এই জে-মরণ িখহলিকার 

যথাথ প মীমাংসার জনয যখমর মুখ  ফগখি যলি সতযিাভ হয়, তা হখি লনভীক হৃিখয় 

যখমর মুখ  ফযখত হখব। ভয়ই ফতা মৃতুয। ভখয়র পরপাখর ফযখত হখব। আজ ফথখক 

ভয়েূনয হ। যা চখি—আপনার ফমাক্ষ ও পরাখথ প ফিহ লিখত। লক হখব কতকগুখিা 

হাড়মাখসর ফবািা বখয়? ঈশ্বরাখথ প সব পস্বতযাগ-রূপ মখন্ত্র িীক্ষাগ্রহণ কখর িধ্ীলচ মুলনর 

মত পরাখথ প হাড়মাস িান কর। োখস্ত্র বখি—যা াঁরা অধ্ীত ফবিখবিান্ত, যা াঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, 

যা াঁরা অপরখক অভখয়র পাখর লনখত সমথ প, তা াঁরাই যথাথ প গুু; তা াঁখির ফপখিই িীলক্ষত 

হখব—‘নাত্র কায পলবচারণা।’ এ ন ফসটা ফকমন িা াঁলড়খয়খে জালনস—‘অখধননব 

নীয়মানা যথাধাঃ।’২২ 

  

ফবিা িায় নয়টা হইয়াখে। স্বামীজী আজ গোয় না লগয়া ঘখরই োন কলরখিন। োনাখন্ত 

নূতন এক ালন ভগলরক বস্ত্র পলরধ্ান কলরয়া মৃিুপখি োকুরঘখর িখবেপূব পক পূজার 

আসখন উপখবেন কলরখিন। লেষয োকুরঘখর িখবে না কলরয়া বালহখরই িতীক্ষা 

কলরয়া রলহি; স্বামীজী ডালকখি তখব যাইখব। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইখিন—

মুক্তপদ্মাসন, ঈষেুলদ্রতনয়ন, ফযন ফিহমনিাণ সকি স্পন্দহীন হইয়া লগয়াখে। 

ধ্যানাখন্ত স্বামীজী লেষযখক ‘বাবা, আয়’ বলিয়া ডালকখিন। লেষয স্বামীজীর সখেহ 

আহ্বাখন মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ োকুরঘখর িখবে কলরি। োকুরঘখর িখবেমাত্র স্বামীজী 

লেষযখক বলিখিন, ‘ফিাখর ল ি ফি।’ ফসইরূপ করা হইখি বলিখিন, ‘লস্থর হখয় আমার 

বাম পাখে বস।’ স্বামীজীর আজ্ঞা লেখরাধ্ায প কলরয়া লেষয আসখন উপখবেন কলরি। 

তাহার হৃৎলপণ্ড ত ন লক এক অলনব পচনীয় অপূব পভাখব িুরিুর কলরয়া কাাঁলপখত িালগি। 

অনন্তর স্বামীজী তা াঁহার পদ্মহত লেখষযর মতখক স্থাপন কলরয়া লেষযখক কখয়কটট 

গুহয কথা জজজ্ঞাসা কলরখিন এবং লেষয ঐ লবষখয়র যথাসাধ্য উত্তর লিখি পর 

মহাবীজমন্ত্র তাহার কণ পমূখি লতনবার উচ্চারণ কলরখিন এবং পখর লেষযখক লতনবার 

উহা উচ্চারণ কলরখত বলিখিন। অনন্তর সাধ্না সম্বখধ সামানয উপখিে িিান কলরয়া 

লস্থর হইয়া অলনখমষনয়খন লেখষযর নয়নপাখন লকেুক্ষণ চালহয়া রলহখিন। … 

কতকক্ষণ এভাখব কাটটি, লেষয তাহা বুজিখত পালরি না। অনন্তর স্বামীজী বলিখিন, 

‘গুুিলক্ষণা ফি।’ লেষয বলিি, ‘লক লিব?’ শুলনয়া স্বামীজী অনুমলত কলরখিন, ‘যা, 

ভাণ্ডার ফথখক ফকান েি লনখয় আয়।’ লেষয ফিৌলড়য়া ভাণ্ডাখর ফগি এবং ১০।১৫টা লিচু 
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িইয়া পুনরায় োকুরঘখর আলসি। স্বামীজীর হখত ফসগুলি লিবামাত্র লতলন একটট 

একটট কলরয়া ফসগুলি সব  াইয়া ফেলিখিন এবং বলিখিন, ‘যা, ফতার গুুিলক্ষণা 

ফিওয়া হখয় ফগি।’ 
  

িীক্ষাগ্রহণ কলরয়া লেষয োকুরঘর হইখত লনগ পত হইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ ঘখর 

স্বামীজীর লনকখট উপলস্থত হইয়া িীক্ষার অলভিায় জ্ঞাপন কলরখিন। স্বামী 

শুদ্ধানখন্দর২৩ আগ্রহালতেযয ফিল য়া স্বামীজীও তা াঁহাখক িীক্ষািান কলরখিন। 
  

অনন্তর স্বামীজী কতক্ষণ পখর বালহখর আলসখিন এবং আহারাখন্ত েয়ন কলরয়া 

লকেুকাি লবশ্রাম কলরখত িালগখিন। লেষযও ইখতামখধ্য স্বামী শুদ্ধানখন্দর সলহত 

স্বামীজীর পাত্রাবখেষ সাহ্লাখি গ্রহণ কলরয়া আলসয়া তা াঁহার পিতখি উপখবেন কলরি 

এবং ধ্ীখর ধ্ীখর তা াঁহার পািসংবাহখন লনযুক্ত হইি। 
  

লবশ্রামাখন্ত স্বামীজী উপখরর ভবেক ানাঘখর আলসয়া বলসখিন, লেষযও এই সমখয় 

অবসর বুজিয়া তা াঁহাখক জজজ্ঞাসা কলরি, ‘মহােয়, পাপপুখণযর ভাব ফকাথা হইখত 

আলসি?’ 
  

স্বামীজী॥ বহুখত্বর ভাব ফথখকই এই সব ফবলরখয়খে। মানুষ একখত্বর লিখক যত এলগখয় 

যায়, তত ‘আলম-তুলম’ ভাব—যা ফথখক এই সব ধ্ম পাধ্ম প-দ্বন্দ্বভাব এখসখে, কখম যায়। 

‘আমা ফথখক অমুক লভন্ন’—এই ভাবটা মখন এখি তখব অনয সব দ্বন্দ্বভাখবর লবকাে 

হখত থাখক এবং একখত্বর সমূ্পণ প অনুভখব মানুখষর আর ফোক-ফমাহ থাখক না—‘তত্র 

ফকা ফমাহঃ কঃ ফোক একত্বমনুপেযতঃ।’২৪ 

  

যত িকার িুব পিতার অনুভবখকই পাপ বিা যায়—weakness is sin. এই িুব পিতা 

ফথখকই লহংসাখদ্বষালির উখেষ হয়। তাই িুব পিতা বা weakness-এরই নাম পাপ। 

ফভতখর আত্মা সব পিা জ্বিজ্বি করখে, ফস লিখক না ফচখয় হাড়মাখসর লকমূ্ভতলকমাকার 

 া াঁচা—এই জড় েরীরটার লিখকই সবাই নজর লিখয় ‘আলম আলম’ করখে! ঐখটই হখি 

সকি িকার িুব পিতার ফগাড়া। ঐ অভযাস ফথখকই জগখত বযবহালরক ভাব ফবলরখয়খে। 

পরমাথ পভাব ঐ দ্বখন্দ্বর পাখর বতপমান। 
  

লেষয॥ তাহা হইখি এই সকি বযবহালরক সত্তা লক সতয নখহ? 
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স্বামীজী॥ যতক্ষণ ‘আলম’ জ্ঞান আখে, ততক্ষণ সতয। আর য নই ‘আলম আত্মা’—এই 

অনুভব, ত নই এই বযবহালরক সত্তা লমথযা। ফিাখক ফয ‘পাপ পাপ’ বখি, ফসটা 

weakness (িুব পিতা)-এর েখি—‘আলম ফিহ’ এই অহং-ভাখবরই রূপান্তর। য ন 

‘আলম আত্মা’—এই ভাখব মন লনিি হখব, ত ন তুই পাপপুণয ধ্ম পাধ্খম পর অতীত হখয় 

যালব। োকুর বিখতন, ‘আলম মখি ঘুলচখব জিাি।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, ‘আলম’-টা ফয মলরয়াও মখর না! এইটাখক মারা বড় কটেন। 
  

স্বামীজী॥ এক ভাখব  ুব কটেন, আবার আর এক ভাখব  ুব ফসাজা। ‘আলম’ জজলনষটা 

ফকাথায় আখে, বুজিখয় লিখত পালরস? ফয জজলনষখট ফনই, তাখক লনখয় আবার মারামালর 

লক? আলমত্ব-রূপ একটা লমথযা ভাখব মানুষ hypnotised (সখম্মালহত) হখয় আখে মাত্র। 

ঐ ভূতটা োড়খিই সব স্বপ্ন ফভখে যায় ও ফি া যায়—এক আত্মা আব্রহ্মতম্ব পয পন্ত 

সকখির মখধ্য রখয়খেন। এইটট জানখত হখব, িতযক্ষ করখত হখব। যত লকেু 

সাধ্নভজন—এ আবরণটা কাটাবার জনয। ওটা ফগখিই লচৎ-সূয প লনখজর িভায় লনখজ 

জ্বিখে ফি খত পালব। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংখজযালতঃ—স্বসংখবিয। ফয 

জজলনষখট স্বসংখবিয, তাখক অনয লকেুর সহাখয় লক কখর জানখত পারা যাখব? শ্রুলত 

তাই বিখেন, ‘লবজ্ঞাতারমখর ফকন লবজানীয়াৎ।’২৫ তুই যা লকেু জানলেস, তা মন-

রূপ কারণসহাখয়। মন ফতা জড়; তার লপেখন শুদ্ধ আত্মা থাকাখতই মখনর দ্বারা কায প 

হয়। সুতরাং মন দ্বারা ফস আত্মাখক লকরূখপ জানলব? তখব এইখট মাত্র জানা যায় ফয, 

মন শুদ্ধতার লনকট ফপৌৌঁোখত পাখর না, বুজদ্ধটাও ফপৌৌঁোখত পাখর না। জানাজালনটা 

এই পয পন্ত। তারপর মন য ন বৃলত্তহীন হয়, ত নই মখনর ফিাপ হয় এবং ত লন আত্মা 

িতযক্ষ হন। ঐ অবস্থাখকই ভাষযকার েঙ্কর ‘অপখরাক্ষানুভূলত’ বখি বণ পনা কখরখেন। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, মনটাই ফতা ‘আলম’। ফসই মনটার যলি ফিাপ হয়, তখব ‘আলম’টাও 

ফতা আর থালকখব না। 
  

স্বামীজী॥ ত ন ফয অবস্থা, ফসটাই যথাথ প ‘আলমখত্ব’র স্বরূপ। ত ন ফয ‘আলম’টা 

থাকখব, ফসটা সব পভূতস্থ, সব পগ—সব পান্তরাত্মা। ফযন ঘটাকাে ফভখে মহাকাে—ঘট 

ভােখি তার লভতরকার আকাখেরও লক লবনাে হয় ফর? ফয কু্ষদ্র আলমটাখক তুই 

ফিহবদ্ধ মখন করলেলি, ফসটাই েলড়খয় এইরূখপ সব পগত আলমতরব বা আত্মারূখপ 

িতযক্ষ হয়। অতএব মনটা রইি বা ফগি, তাখত যথাথ প ‘আলম’ বা আত্মার লক? 
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যা বিলে, তা কাখি িতযক্ষ হখব—‘কাখিনাত্মলন লবন্দলত।’২৬ শ্রবণ-মনন করখত 

করখত কাখি এই কথা ধ্ারণা হখয় যাখব, আর মখনর পাখর চখি যালব। ত ন আর এ 

িশ্ন করবার অবসর থাকখব না। 
  

লেষয শুলনয়া লস্থর হইয়া বলসয়া রলহি। স্বামীজী আখত আখত ধূ্ম পান কলরখত কলরখত 

পুনরায় বলিখিনঃ 

  

এ সহজ লবষয়টা বুিখত কত োস্ত্রই না ফি া হখয়খে, তবু ফিাখক তা বুিখত পারখে না! 

আপাতমধু্র কখয়কটা রূপার চাকলত আর ফমখয়মানুখষর ক্ষণভেুর রূপ লনখয় িুি পভ 

মানুষ-জেটা ফকমন কাটটখয় লিখি! মহামায়ার আিয প িভাব! মা! মা!! 
  

৯ 

  

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার 

কাি—ফম (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭ 

  

  
  

স্বামীজী কখয়ক লিন বাগবাজাখর বিরাম বাবুর বাটীখত অবস্থান কলরখতখেন। 

পরমহংসখিখবর গৃহী ভক্তলিগখক লতলন একত্র হইখত আহ্বান করায় (১ ফম) ৩টার পর 

ভবকাখি োকুখরর বহু ভক্ত ঐ বাটীখত সমখবত হইয়াখেন। স্বামী ফযাগানন্দও তথায় 

উপলস্থত আখেন। স্বামীজীর উখদ্দেয একটট সলমলত গটেত করা। সকখি উপখবেন 

কলরখি পর স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ 

  

নানাখিে ঘুখর আমার ধ্ারণা হখয়খে, সঙ্ঘ বযতীত ফকান বড় কাজ হখত পাখর না। 

তখব আমাখির মত ফিখে িথম হখত সাধ্ারণতখন্ত্র সঙ্ঘ ভতরী করা বা সাধ্ারখণর 

সম্মলত (ফভাট) লনখয় কাজ করাটা তত সুলবধ্াজনক বখি মখন হয় না। ও-সব ফিখের 

(পািাখতযর) নরনারী সমলধ্ক লেলক্ষত—আমাখির মত ফদ্বষপরায়ণ নয়। তারা গুখণর 

সম্মান করখত লেখ খে। এই ফি ুন না ফকন, আলম একজন নগণয ফিাক, আমাখক 

ওখিখে কত আির-যতরন কখরখে! এখিখে লেক্ষালবতাখর য ন সাধ্ারণ ফিাক সমলধ্ক 

সহৃিয় হখব, য ন মত-েখতর সংকীণ প গণ্ডীর বালহখর লচন্তা িসালরত করখত লে খব, 
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ত ন সাধ্ারণতন্ত্রমখত সখঙ্ঘর কাজ চািাখত পারখব। ফসই জনয এই সখঙ্ঘ একজন 

dictator বা িধ্ান পলরচািক থাকা চাই। সকিখক তা াঁর আখিে ফমখন চিখত হখব। 

তারপর কাখি সকখির মত িখয় কাজ করা হখব। 
  

আমরা যা াঁর নাখম সন্নযাসী হখয়লে, আপনারা যা াঁখক জীবখনর আিে প কখর সংসারাশ্রখম 

কায পখক্ষখত্র রখয়খেন, যা াঁর ফিহাবসাখনর লবে বৎসখরর মখধ্য িাচয ও পািাতয জগখত 

তা াঁর পুণয নাম ও অিরভুত জীবখনর আিয প িসার হখয়খে, এই সেরঘ তা াঁরই নাখম 

িলতটষ্ঠত হখব। আমরা িভুর িাস। আপনারা এ কাখজ সহায় ফহান। 
  

শ্রীযুক্ত লগলরে ফঘাষ িমু  উপলস্থত গৃহী-ভক্তগণ এ িতাব অনুখমািন কলরখি 

রামকৃষ্ণ-সখঙ্ঘর ভাবী কায পিণািী আখিালচত হইখত িালগি। সখঙ্ঘর নামা রা া 

হইি—‘রামকৃষ্ণ-িচার বা রামকৃষ্ণ লমেন।’ উহার উখদ্দেয িভৃলত লনখম্ন িিত্ত 

হইি।২৭ 

  

উখদ্দেযঃ মানখবর লহতাথ প শ্রীরামকৃষ্ণ ফয-সকি তত্ত্ব বযা যা কলরয়াখেন এবং কাখয প 

তা াঁহার জীবখন িলতপালিত হইয়াখে, তাহাখির িচার এবং মনুখষযর ভিলহক, মানলসক 

ও পারমালথ পক উন্নলতকখে যাহাখত ফসই সকি তত্ত্ব িযুক্ত হইখত পাখর, তলদ্বষখয় 

সাহাযয করা এই ‘িচাখরর’ (লমেখনর) উখদ্দেয। 
  

ব্রতঃ জগখতর যাবতীয় ধ্ম পমতখক এক অক্ষয় সনাতন ধ্খম পর রূপান্তরমাত্র-জ্ঞাখন 

সকি ধ্ম পাবিম্বীর মখধ্য আত্মীয়তা-স্থাপখনর জনয শ্রীরামকৃষ্ণ ফয কাখয পর অবতারণা 

কলরয়ালেখিন, তাহার পলরচািনাই এই ‘িচাখরর’ (লমেখনর) ব্রত। 
  

কায পিণািীঃ মনুখষযর সাংসালরক ও আধ্যাজত্মক উন্নলতর জনয লবিযািাখনর উপযুক্ত 

ফিাক লেলক্ষতকরণ, লেে ও শ্রখমাপজীলবকার উৎসাহ-বধ্ পন এবং ফবিান্ত ও অনযানয 

ধ্ম পভাব রামকৃষ্ণ-জীবখন ফযরূখপ বযা যাত হইয়ালেি, তাহা জনসমাখজ িবতপন। 
  

ভারতবষীয় কায পঃ ভারতবখষ পর নগখর নগখর আচায পব্রত-গ্রহণালভিাষী গৃহস্থ বা 

সন্নযাসীলিখগর লেক্ষার জনয আশ্রমস্থাপন এবং যাহাখত তা াঁহারা ফিে-ফিোন্তখর লগয়া 

জনগণখক লেলক্ষত কলরখত পাখরন, তাহার উপায় অবিম্বন। 
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লবখিেীয় কায পলবভাগঃ ভারত-বলহভূপত িখিেসমূখহ ‘ব্রতধ্ারী’ ফিরণ এবং তত্তৎখিখে 

স্থালপত আশ্রমসকখির সলহত ভারতীয় আশ্রমসকখির ঘলনষ্ঠতা ও সহানুভূলতবধ্ পন 

এবং নূতন নূতন আশ্রম-সংস্থাপন। 
  

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সলমলতর সাধ্ারণ সভাপলত হইখিন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-

ফকখন্দ্রর সভাপলত এবং স্বামী ফযাগানন্দ তা াঁহার সহকারী হইখিন। বাবু নখরন্দ্রনাথ লমত্র 

এটনী মহােয় ইহার ফসখক্রটারী, ডাক্তার েলেভূষণ ফঘাষ ও বাবু েরচ্চন্দ্র সরকার 

সহকারী ফসখক্রটারী এবং লেষয োস্ত্রপােকরূখপ লনব পালচত হইখিন। সখে সখে এই 

লনয়মটটও লবলধ্বদ্ধ হইি ফয, িলত রলববার ৪টার পর বিরাম বাবুর বাটীখত সলমলতর 

অলধ্খবেন হইখব। পূখব পাক্ত সভার পখর লতন বৎসর পয পন্ত ‘রামকৃষ্ণ লমেন’-সলমলতর 

অলধ্খবেন িলত রলববাখর বিরাম বসু মহােখয়র বাটীখত হইয়ালেি। বিা বাহুিয, 

স্বামীজী যতলিন না পুনরায় লবিাত গমন কলরয়ালেখিন, ততলিন সুলবধ্ামত সলমলতর 

অলধ্খবেখন উপলস্থত থালকয়া ক নও উপখিেিান এবং ক নও বা লকন্নরকখে গান 

কলরয়া ফশ্রাতৃবগ পখক ফমালহত কলরখতন। 
  

সভাভখের পর সভযগণ চলিয়া ফগখি ফযাগানন্দ স্বামীখক িক্ষয কলরয়া স্বামীজী বলিখত 

িালগখিন, ‘এভাখব কাজ ফতা আরম্ভ করা ফগি; এ ন ফি র োকুখরর ইিায় কতিূর 

হখয় িা াঁড়ায়।’ 
  

স্বামী ফযাগানন্দ॥ ফতামার এ-সব লবখিেী ভাখব কাজ করা হখি। োকুখরর উপখিে লক 

এ-রকম লেি? 

  

স্বামীজী॥ তুই লক কখর জানলি এ-সব োকুখরর ভাব নয়? অনন্তভাবময় োকুরখক 

ফতারা ফতাখির গণ্ডীখত বুজি বদ্ধ কখর রা খত চাস? আলম এ গণ্ডী ফভখে তা াঁর ভাব 

পৃলথবীময় েলড়খয় লিখয় যাব। োকুর আমাখক তা াঁর পূজা-পাে িবতপনা করখত ক নও 

উপখিে ফিনলন। লতলন সাধ্নভজন, ধ্যানধ্ারণা ও অনযানয উচ্চ উচ্চ ধ্ম পভাব সম্বখধ 

ফয সব উপখিে লিখয় ফগখেন, ফসগুলি উপিলি কখর জীবখক লেক্ষা লিখত হখব। অনন্ত 

মত, অনন্ত পথ। সম্প্রিায়পূণ প জগখত আর একটট নূতন সম্প্রিায় ভতরী কখর ফযখত 

আমার জে হয়লন। িভুর পিতখি আশ্রয় ফপখয় আমরা ধ্নয হফয়লে। জত্রজগখতর 

ফিাকখক তা াঁর ভাব লিখতই আমাখির জে। 
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ফযাগানন্দ স্বামী িলতবাি না করায় স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ 

  

িভুর িয়ার লনিে পন ভূখয়াভূয়ঃ এ জীবখন ফপখয়লে। লতলন ফপেখন িা াঁলড়খয় এ-সব কাজ 

কলরখয় লনখিন। য ন কু্ষধ্ায় কাতর হখয় গােতিায় পখড় থাকতুম, য ন ফকৌপীন 

আাঁটবার বস্ত্রও লেি না, য ন কপিপকেূনয হখয় পৃলথবীভ্রমখণ কৃতসংকে, ত নও 

োকুখরর িয়ায় সব পলবষখয় সহায়তা ফপখয়লে। আবার য ন এই লবখবকানন্দখক িে পন 

করখত লচকাখগার রাতায় িাোিাটে হখয়খে, ফয সম্মাখনর েতাংখের একাংে ফপখি 

সাধ্ারণ মানুষ উোি হখয় যায়, োকুখরর কৃপায় ত ন ফস সম্মানও অখক্লখে হজম 

কখরলে—িভুর ইিায় সব পত্র লবজয়! এবার এখিখে লকেু কাজ কখর যাব, ফতারা সখন্দহ 

ফেখড় আমার কাখজ সাহাযয কর, ফি লব—তা াঁর ইিায় সব পূণ প হখয় যাখব। 
  

স্বামী ফযাগানন্দ॥ তুলম যা ইিা করখব, তাই হখব। আমরা ফতা লচরলিন ফতামারই 

আজ্ঞানুবতী। োকুর ফয ফতামার লভতর লিখয় এ-সব করখেন, মাখি মাখি তা ফবে 

ফি খত পাজি। তবু লক জান, মখধ্য মখধ্য ফকমন  টকা আখস—োকুখরর কায পিণািী 

অনযরূপ ফিখ লে লকনা; তাই মখন হয়, আমরা তা াঁর লেক্ষা ফেখড় অনয পখথ চিলে না 

ফতা? তাই ফতামায় অনযরূপ বলি ও সাবধ্ান কখর লিই। 
  

স্বামীজী॥ লক জালনস, সাধ্ারণ ভখক্তরা োকুরখক যতটুকু বুখিখে, িভু বাতলবক 

ততটুকু নন। লতলন অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞাখনর ইয়ত্তা হয় ফতা িভুর অগময ভাখবর 

ইয়ত্তা ফনই। তা াঁর কৃপাকটাখক্ষ িাখ া লবখবকানন্দ এ লন ভতরী হখত পাখর। তখব লতলন 

তা না কখর ইিা কখর এবার আমার লভতর লিখয়, আমাখক যন্ত্র কখর এরূপ করাখিন, 

তা আলম লক করব—বির? 

  

এই বলিয়া স্বামীজী কায পান্তখর অনযত্র ফগখিন। স্বামী ফযাগানন্দ লেষযখক বলিখত 

িালগখিন, ‘আহা, নখরখনর লবশ্বাখসর কথা শুনলি? বখি লক না োকুখরর কৃপাকটাখক্ষ 

িাখ া লবখবকানন্দ ভতরী হখত পাখর! লক গুুভজক্ত! আমাখির ওর েতাংখের একাংে 

ভজক্ত যলি হত ফতা ধ্নয হতুম।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, স্বামীজীর সম্বখধ োকুর লক বলিখতন? 

  

ফযাগানন্দ॥ লতলন বিখতন, ‘এমন আধ্ার এ যুখগ জগখত আর আখসলন।’ ক নও 

বিখতন, ‘নখরন পুুষ, আলম িকৃলত; নখরন আমার শ্বশুরঘর।’ ক নও বিখতন, 
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‘অ খণ্ডর থাক।’ ক নও বিখতন, ‘অ খণ্ডর ঘখর—ফয াখন ফিবখিবীসকিও ব্রহ্ম 

হখত লনখজর অজতত্ব পৃথকর  রা খত পাখরনলন, িীন হখয় ফগখেন—সাত জন ঋলষখক 

আপন আপন অজতত্ব পৃথকর  ফরখ  ধ্যাখন লনমগ্ন ফিখ লে; নখরন তা াঁখিরই একজখনর 

অংোবতার।’ ক নও বিখতন, ‘জগৎপািক নারায়ণ নর ও নারায়ণ-নাখম ফয িুই 

ঋলষমূলতপ পলরগ্রহ কখর জগখতর কিযাখণর জনয তপসযা কখরলেখিন, নখরন ফসই নর-

ঋলষর অবতার।’ ক নও বিখতন, ‘শুকখিখবর মত তাখক মায়া স্পে প করখত পাখরলন।’ 
  

লেষয॥ ঐ কথাগুলি লক সতয, না—োকুর ভাবমুখ  এক এক সমখয় এক এক রূপ 

বলিখতন? 

  

তা াঁর কথা সব সতয। তা াঁর শ্রীমুখ  ভ্রখমও লমথযা কথা ফবুত না। 
  

লেষয॥ তাহা হইখি সময় সময় ঐরূপ লভন্নরূপ বলিখতন ফকন? 

  

ফযাগানন্দ॥ তুই বুিখত পালরসলন। নখরনখক ঐ সকখির সমটষ্ট-িকাে বিখতন। 

নখরখনর মখধ্য ঋলষর ফবিজ্ঞান, েঙ্কখরর তযাগ, বুখদ্ধর হৃিয়, শুকখিখবর মায়ারালহতয 

ও ব্রহ্মজ্ঞাখনর পূণ প লবকাে এক সখে রখয়খে, ফি খত পাজিস না? োকুর তাই মখধ্য 

মখধ্য ঐরূপ নানা ভাখব কথা কইখতন। যা বিখতন, সব সতয। 
  

স্বামীজী লেলরয়া আলসয়া লেষযখক বলিখিন, ‘ফতাখির ওখিখে২৮ োকুখরর নাম 

লবখেষভাখব ফিাখক জাখন লক?’ 
  

লেষয॥ মহােয়, এক নাগ-মহােয়ই ওখিে হইখত োকুখরর কাখে আলসয়ালেখিন; 

তা াঁহার কাখে শুলনয়া এ ন অখনখকর োকুখরর লবষয় জালনখত ফকৌতূহি হইয়াখে! লকন্তু 

োকুর ফয ঈশ্বরাবতার, এ কথা ওখিখের ফিাখকরা এ নও জালনখত পাখর নাই, ফকহ 

ফকহ উহা শুলনখিও লবশ্বাস কখর না। 
  

স্বামীজী॥ ও-কথা লবশ্বাস করা লক সহজ বযাপার? আমরা তা াঁখক হাখত ফনখড়খচখড় 

ফি িুম, তা াঁর লনজ মুখ  ঐ কথা বারংবার শুনিুম, চজিে ঘো তা াঁর সখে বসবাস 

করিুম, তবু আমাখিরও মখধ্য মখধ্য সখন্দহ আখস। তা—অখনয পখর কা কথা! 
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লেষয॥ মহােয়, োকুর ফয পূণ পব্রহ্ম ভগবানর, এ কথা লতলন আপনাখক লনজ মুখ  ক নও 

বলিয়ালেখিন লক? 

  

স্বামীজী॥ কতবার বখিখেন। আমাখির সবাইখক বখিখেন। লতলন য ন কােীপুখরর 

বাগাখন—য ন তা াঁর েরীর যায় যায়, ত ন আলম তা াঁর লবোনার পাখে একলিন মখন 

মখন ভাবলে, এই সময় যলি বিখত পার ‘আলম ভগবানর’, তখব লবশ্বাস করব—তুলম 

সতযসতযই ভগবানর। ত ন েরীর যাবার িু-লিন মাত্র বাকী। োকুর ত ন হোৎ আমার 

লিখক ফচখয় বিখিন, ‘ফয রাম, ফয কৃষ্ণ—ফস-ই ইিানীং এ েরীখর রামকৃষ্ণ, ফতার 

ফবিাখন্তর লিকর  লিখয় নয়।’ আলম শুখন আবাক হখয় রইিুম। িভুর শ্রীমুখ  বার বার 

শুখনও আমাখিরই এ নও পূণ প লবশ্বাস হি না—সখন্দখহ, লনরাোয় মন মখধ্য মখধ্য 

আখন্দালিত হয়—তা অপখরর কথা আর লক বিব? আমাখিরই মত ফিহবানর এক 

বযজক্তখক ঈশ্বর বখি লনখিপে করা ও লবশ্বাস করা বড়ই কটেন বযাপার। লসদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—

এ-সব বখি ভাবা চখি। তা যাই ফকন তা াঁখক বির না, ভাবর না—মহাপুুষ বির, ব্রহ্মজ্ঞ 

বির, তাখত লকেু আখস যায় না। লকন্তু োকুখরর মত এমন পুুখষাত্তম জগখত এর আখগ 

আর ক নও আখসনলন। সংসাখর ফঘার অধকাখর এ ন এই মহাপুুষই 

ফজযালতঃতম্ভস্বরূপ। এাঁর আখিাখতই মানুষ এ ন সংসার-সমুখদ্রর পাখর চখি যাখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, আমার মখন হয়, লকেু না ফিল খি শুলনখি যথাথ প লবশ্বাস হয় না। 

শুলনয়ালে, মথুরবাবু োকুখরর সম্বখধ কত লক ফিল য়ালেখিন! তাই োকুখর তা াঁর এত 

লবশ্বাস হইয়ালেি। 
  

স্বামীজী॥ যার লবশ্বাস হয় না, তার ফি খিও লবশ্বাস হয় না; মখন কখর মাথার ভুি, স্বপ্ন 

ইতযালি। িুখয পাধ্নও লবশ্বরূপ ফিখ লেি, অজুপনও ফিখ লেি। অজুপখনর লবশ্বাস হি, 

িুখয পাধ্ন ফভলিবাজী ভাবখি। লতলন না বুিাখি লকেু বিবার বা বুিবার ফযা ফনই। না 

ফিখ  না শুখন কারও ফষাি-আনা লবশ্বাস হয়; ফকউ বার বৎসর সামখন ফথখক নানা 

লবভূলত ফিখ ও সখন্দখহ ডুখব থাখক। সার কথা হখি—তা াঁর কৃপা; তখব ফিখগ থাকখত 

হখব, তখব তা াঁর কৃপা হখব। 
  

লেষয॥ কৃপার লক ফকান লনয়ম আখে, মহােয়? 

  

স্বামীজী॥ হা াঁও বখট, নাও বখট। 
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লেষয॥ লকরূপ? 

  

স্বামীজী॥ যারা কায়মখনাবাখকয সব পিা পলবত্র, যাখির অনুরাগ িবি, যারা সিসৎ 

লবচারবানর ও ধ্যানধ্ারণায় রত, তাখির উপরই ভগবাখনর কৃপা হয়। তখব ভগবানর 

িকৃলতর সকি লনয়খমর (natural law) বাইখর, ফকান লনয়ম-নীলতর বেীভূত নন—

োকুর ফযমন বিখতন, ‘তা াঁর বািখকর স্বভাব’; ফসজনয ফি া যায়—ফকউ ফকাটট জে 

ফডখক ফডখকও তা াঁর সাড়া পায় না; আবার যাখক আমরা পাপী তাপী নাজতক বলি, তার 

ফভতখর সহসা লচৎিকাে হখয় যায়—তাখক ভগবানর অযালচত কৃপা কখর বখসন। তার 

আখগর জখের সুকৃলত লেি, এ কথা বিখত পালরস; লকন্তু এ রহসয ফবািা কটেন। োকুর 

ক নও বিখতন, ‘তা াঁর িলত লনভপর কর—িখড়র এাঁখটা পাতা হখয় যা’; আবার ক নও 

বিখতন, ‘তা াঁর কৃপাবাতাস ফতা বইখেই, তুই পাি তুখি ফি না।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, এ ফতা মহা কটেন কথা। ফকান যুজক্তই ফয এ াখন িা াঁড়ায় না। 
  

স্বামীজী॥ যুজক্ততখকপর সীমা মায়ালধ্কৃত জগখত, ফিে-কাি-লনলমখত্তর গণ্ডীর মখধ্য। 

লতলন ফিেকািাতীত। তা াঁর law (লনয়ম)-ও বখট, আবার লতলন law (লনয়ম)-এর বাইখরও 

বখট; িকৃলতর যা লকেু লনয়ম লতলনই কখরখেন, হখয়খেন—আবার ফস-সকখির 

বাইখরও রখয়খেন। লতলন যাখক কৃপা কখরন, ফস ফসই মূহখূত প beyond law (লনয়খমর 

গণ্ডীর বাইখর) চখি যায়। ফসজনয কৃপার ফকান condition (বা াঁধ্াধ্রা লনয়ম) ফনই; 

কৃপাটা হখি তা াঁর ফ য়াি। এই জগৎ সৃটষ্টটাই তা াঁর ফ য়াি—‘ফিাকবতরতু 

িীিানকবিযমর।’২৯ লযলন ফ য়াি কখর এমন জগৎ গড়খত-ভােখত পাখরন, লতলন লক 

আর কৃপা কখর মহাপাপীখকও মুজক্ত লিখত পাখরন না? তখব ফয কাুখক সাধ্ন-ভজন 

কলরখয় ফনন ও কাুখক করান না, ফসটাও তা াঁর ফ য়াি—তা াঁর ইিা। 
  

লেষয॥ মহােয়, বুজিখত পালরিাম না। 
  

স্বামীজী॥ বুখি আর লক হখব? যতটা পালরস তা াঁখত মন িালগখয় থাকর । তা হখিই এই 

জগৎখভলি আপলন-আপলন ফভখে যাখব। তখব ফিখগ থাকখত হখব। কাম-কাঞ্চন 

ফথখক মন সলরখয় লনখত হখব, সিসৎ লবচার করখত হখব, ‘আলম ফিহ নই’—এইরূপ 

লবখিহ-ভাখব অবস্থান করখত হখব, ‘আলম সব পগ আত্মা’—এইটট অনুভব করখত হখব। 
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এরূখপ ফিখগ থাকার নামই পুুষকার। ঐরূখপ পুুষকাখরর সহাখয় তা াঁখত লনভপর 

আসখব—ফসটাই হি পরমপুুষাথ প। 
  

স্বামীজী আবার বলিখত িালগখিনঃ তা াঁর কৃপা ফতাখির িলত না থাকখি ফতারা এ াখন 

আসলব ফকন? োকুর বিখতন, ‘যাখির িলত ঈশ্বখরর কৃপা হখয়খে, তারা এ াখন 

আসখবই আসখব; ফয াখন-ফস াখন থাক বা যাই কুক না ফকন, এ ানকার কথায়, 

এ ানকার ভাখব ফস অলভভূত হখবই হখব।’ ফতার কথাই ফভখব ফি  না, লযলন কৃপাবখি 

লসদ্ধ—লযলন িভুর কৃপা সমযকর  বুখিখেন, ফসই নাগ-মহােখয়র সেিাভ লক ঈশ্বখরর 

কৃপা লভন্ন হয়? ‘অফনক- জেসংলসদ্ধতখতা যালত পরাং গলতমর’৩০ —জেজোন্তখরর 

সুকৃলত থাকখি তখব অমন মহাপুুখষর িে পনিাভ হয়। োখস্ত্র উত্তমা ভজক্তর ফয-সকি 

িক্ষণ ফি া যায়, নাগ-মহােখয়র ফসগুলি সব েুখট ফবলরখয়খে। ঐ ফয বখি ‘তৃণািলপ 

সুনীখচন’,৩১ তা একমাত্র নাগ-মহােখয়ই িতযক্ষ করা ফগি। ফতাখির বাোি ফিে 

ধ্নয, নাগ-মহােখয়র পািস্পখে প পলবত্র হখয় ফগখে। 
  

বলিখত বলিখত স্বামীজী মহাকলব শ্রীযুক্ত লগলরেচন্দ্র ফঘাখষর বাড়ী ফবড়াইয়া আলসখত 

চলিখিন। সখে স্বামী ফযাগানন্দ ও লেষয। লগলরেবাবুর বাড়ীখত উপলস্থত হইয়া 

উপখবেন কলরয়া স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ 

  

জজ.লস., মখন আজকাি ফকবি উেখে—এটা কলর, ফসটা কলর, তা াঁর কথা জগখত 

েলড়খয় লিই, ইতযালি। আবার ভালব—এখত বা ভারখত আর একটা সম্প্রিায় সৃটষ্ট হখয় 

পখড়। তাই অখনক সামখি চিখত হয়। ক নও ভালব—সম্প্রিায় ফহাক। আবার 

ভালব—না, লতলন কারও ভাব কিাচ নষ্ট কখরনলন; সমিলে পতাই তা াঁর ভাব। এই ফভখব 

মখনর ভাব অখনক সময় ফচখপ চলি। তুলম লক বি? 

  

লগলরেবাবু॥ আলম আর লক বিব? তুলম তা াঁর হাখতর যন্ত্র। যা করাখবন, তাই ফতামাখক 

করখত হখব। আলম অত েত বুজি না। আলম ফি লে িভুর েজক্ত ফতামায় লিখয় কাজ 

কলরখয় লনখি। সািা ফচাখ  ফি লে। 
  

স্বামীজী॥ আলম ফি লে, আমরা লনখজর ফ য়াখি কাজ কখর যাজি। তখব লবপখি, 

আপখি, অভাখব, িালরখদ্রয লতলন ফি া লিখয় টেক পখথ চািান, guide (পলরচািনা) 
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কখরন—ঐটট ফি খত ফপখয়লে। লকন্তু িভুর েজক্তর লকেুমাত্র ইয়ত্তা কখর উেখত 

পারিুম না! 
  

লগলরেবাবু॥ লতলন বখিলেখিন, ‘সব বুিখি এ লন সব োাঁকা হখয় পড়খব। ফক করখব, 

কাখরই বা করাখব?’ 
  

এইরূপ কথাবাতপার পর আখমলরকার িসে হইখত িালগি। লগলরেবাবু ইিা কলরয়াই 

ফযন স্বামীজীর মন িসোন্তখর লেরাইয়া লিখিন। ঐরূপ কলরবার কারণ জজজ্ঞাসা 

করায় লগলরেবাবু অনয সমখয় আমালিগখক বলিয়ালেখিন, ‘োকুখরর শ্রীমুখ  শুখনলে—

ঐরূপ কথা ফবেী কইখত কইখত ওর সংসারনবরাগয ও ঈশ্বখরাদ্দীপনা হখয় যলি 

একবার স্বস্বরূখপর িে পন হয়, ফস ফয ফক—এ-কথা যলি জানখত পাখর, তখব আর এক 

মুহতূ পও তার ফিহ থাকখব না।’ তাই ফিল য়ালে, সব পিা োকুখরর কথাবাতপা কলহখত আরম্ভ 

কলরখি স্বামীজীর সন্নযাসী গুুভ্রাতৃগণও িসোন্তখর তা াঁহার মখনালনখবে করাইখতন। 

ফস যাহা হউক, আখমলরকার িসে কলরখত কলরখত স্বামীজী তাহাখতই মালতয়া 

ফগখিন। ওখিখের সমৃজদ্ধ, স্ত্রী-পুুখষর গুণাগুণ, ফভাগলবিাস ইতযালি নানা কথা বণ পন 

কলরখত িালগখিন। 
  

১০ 

  

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার 

কাি—জানুআরী, ১৮৯৮ 

  

  
  

কখয়ক লিন হইি স্বামীজী বাগবাজাখর বিরাম বসুর বাড়ীখত অবস্থান কলরখতখেন। 

িাখত, লদ্বিহখর বা সধযায় তা াঁহার লকেুমাত্র লবরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক, 

কখিখজর বহু োত্র—লতলন এ ন ফয াখনই থাকুন না ফকন, তা াঁহাখক িে পন কলরখত 

আলসয়া থাখক। স্বামীজী সকিখকই সািখর ধ্ম প ও িে পখনর জটটি তত্ত্বগুলি সহজ 

ভাষায় বুিাইয়া ফিন; স্বামীজীর িলতভার লনকট তাহারা সকখিই ফযন অলভভূত হইয়া 

নীরখব অবস্থান কখর। 
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আজ সূয পগ্রহণ—সব পগ্রাসী গ্রহণ। ফজযালতলব পিগণও গ্রহণ ফিল খত নানাস্থাখন লগয়াখেন। 

ধ্ম পলপপাসু নরনারীগণ গোোন কলরখত বহুিূর হইখত আলসয়া উৎসুক হইয়া 

গ্রহণখবিা িতীক্ষা কলরখতখেন। স্বামীজীর লকন্তু গ্রহণসম্বখধ লবখেষ ফকান উৎসাহ 

নাই। লেষয আজ স্বামীজীখক লনজহখত রধন কলরয়া  াওয়াইখব—স্বামীজীর আখিে। 

মাে, তরকালর ও রধখনর উপখযাগী অনযানয দ্রবযালি িইয়া ফবিা ৮টা আন্দাজ ফস 

বিরাম বাবুর বাড়ী উপলস্থত হইয়াখে। তাহাখক ফিল য়া স্বামীজী বলিখিন, ‘ফতাখির 

ফিখের মত রান্না করখত হখব; আর গ্রহখণর পূখব পই  াওয়া িাওয়া ফেষ হওয়া চাই।’ 
  

বিরাম বাবুখির বাড়ীখত ফমখয়খেখিরা ফকহই এ ন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ী 

এখকবাখর  ালি। লেষয বাড়ীর লভতখর রধনোিায় লগয়া রধন আরম্ভ কলরি। 

শ্রীরামকৃষ্ণগতিাণা ফযাগীন-মা লনকখট িা াঁড়াইয়া লেষযখক রধন-সম্বধীয় সকি লবষয় 

ফযাগাড় লিখত ও সমখয় সমখয় ফি াইয়া লিয়া সাহাযয কলরখত িালগখিন এবং স্বামীজী 

মখধ্য মখধ্য লভতখর আলসয়া রান্না ফিল য়া তাহাখক উৎসালহত কলরখত িালগখিন; আবার 

ক নও বা ‘ফিল স মাখের ‘জিু’ ফযন টেক বাোিলিলে ধ্রখন হয়’ বলিয়া রে কলরখত 

িালগখিন। 
  

ভাত, মুখগর িাি, কই মাখের ফিাি, মাখের টক ও মাখের সুক্তলন রান্না িায় ফেষ 

হইয়াখে, এমন সময় স্বামীজী োন কলরয়া আলসয়া লনখজই পাতা কলরয়া  াইখত 

বলসখিন। এ নও রান্নার লকেু বাকী আখে বলিখিও শুলনখিন না, আবখিখর ফেখির 

মত বলিখিন, ‘যা হখয়খে েীগগীর লনখয় আয়, আলম আর বসখত পাজিখন, ল খিয় 

ফপট জ্বখি যাখি।’ লেষয কাখজই তাড়াতালড় আখগ স্বামীজীখক মাখের সুক্তলন ও ভাত 

লিয়া ফগি, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ  াইখত আরম্ভ কলরখিন। অনন্তর লেষয বাটটখত কলরয়া 

স্বামীজীখক অনয সকি তরকালর আলনয়া লিবার পর ফযাগানন্দ ফিমানন্দ িমু  

অনযানয সন্নযাসী-মহারাজগণখক অন্ন-বযিন পলরখবেন কলরখত িালগি। লেষয 

ফকানকাখিই রধখন পটু লেি না; লকন্তু স্বামীজী আজ তাহার রধখনর ভূয়সী িেংসা 

কলরখত িালগখিন। কলিকাতার ফিাক মাখের সুক্তলনর নাখম  ুব োট্টা তামাসা কখর, 

লকন্তু লতলন ফসই সুক্তলন  াইয়া  ুেী হইয়া বলিখিন, ‘এমন ক নও  াই নাই। লকন্তু 

মাখের ‘জিু’টা ফযমন িাি হখয়খে, এমন আর ফকানটাই হয় নাই।’ টখকর মাে  াইয়া 

স্বামীজী বলিখিন, ‘এটা টেক ফযন বধ্ পমানী ধ্রখনর হখয়খে।’ অনন্তর িলধ্ সখন্দে গ্রহণ 

কলরয়া স্বামীজী ফভাজন ফেষ কলরখিন এবং আচমনাখন্ত ঘখরর লভতর  াখটর উপর 
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উপখবেন কলরখিন। লেষয স্বামীজীর সম্মুখ র িািাখন িসাি পাইখত বলসি। স্বামীজী 

তামাক টালনখত টালনখত বলিখিন, ‘ফয ভাি রা াঁধ্খত পাখর না, ফস ভাি সাধু্ হখত পাখর 

না—মন শুদ্ধ না হখি ভাি সুস্বাি ুরান্না হয় না।’ 
  

লকেুক্ষণ পখর চালরলিখক ো াঁক ঘো বাজজয়া উটেি এবং স্ত্রীকখের উিুধ্বলন শুনা 

যাইখত িালগি। স্বামীজী বলিখিন, ‘ওখর ফগরন ফিখগখে—আলম ঘুখমাই, তুই আমার 

পা টটখপ ফি।’ এই বলিয়া একটু তন্দ্রা অনুভব কলরখত িালগখিন। লেষযও তা াঁহার 

পিখসবা কলরখত কলরখত ভালবি, ‘এই পুণযক্ষখণ গুরূপিখসবাই আমার গোোন ও 

জপ।’ এই ভালবয়া লেষরয োন্তমখন স্বামীজীর পিখসবা কলরখত িালগি। গ্রহখণ 

সব পগ্রাস৩২ হইয়া ক্রখম চালরলিক সধযাকাখির মত তমসািন্ন হইয়া ফগি। 
  

গ্রহণ োলড়য়া যাইখত য ন ১৫।২০ লমলনট বাকী আখে, ত ন স্বামীজী উটেয়া মু  হাত 

ধু্ইয়া তামাক  াইখত  াইখত লেষযখক পলরহাস কলরয়া বলিখত িালগখিন, ‘ফিাখক বখি, 

ফগরখনর সময় ফয যা কখর, ফস নালক তাই ফকাটটগুখণ পায়; তাই ভাবিুম মহামায়া এ 

েরীখর সুলনদ্রা ফিনলন, যলি এই সময় একটু ঘুমুখত পালর ফতা এর পর ফবে ঘুম হখব, 

লকন্তু তা হি না; ফজার ১৫ লমলনট ঘুম হখয়খে।’ 
  

অনন্তর সকখি স্বামীজীর লনকট আলসয়া উপখবেন কলরখি স্বামীজী লেষযখক 

উপলনষির সম্বখধ লকেু বলিখত আখিে কলরখিন। লেষয ইতঃপূখব প ক নও স্বামীজীর 

সমখক্ষ বকর তৃতা কখর নাই। তাহার বুক িুরিুর কলরখত িালগি; লকন্তু স্বামীজী োলড়বার 

পাত্র নখহন। সুতরাং লেষয উটেয়া ‘পরাজঞ্চ  ালন বযতৃণৎ স্বয়মূ্ভঃ’ মন্ত্রটটর বযা যা কলরখত 

িালগি, পখর ‘গুুভজক্ত’ ও ‘তযাখগ’র মলহমা বণ পন কলরয়া ব্রহ্মজ্ঞানই ফয পরম পুুষাথ প, 

ইহা মীমাংসা কলরয়া বলসয়া পলড়ি। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা লেখষযর 

উৎসাহ-বধ্ পনাথ প বলিখত িালগখিন, ‘আহা! সুন্দর বখিখে।’ 
  

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, িকাোনন্দ (ত ন ব্রহ্মচারী) িভৃলত লেষযখক স্বামীজী লকেু বলিখত 

আখিে কলরখিন। শুদ্ধানন্দ ওজলস্বনী ভাষায় ‘ধ্যান’ সম্বখধ নালতিীঘ প এক বকর তৃতা 

কলরখিন। অনন্তর িকাোনন্দ িভৃলতও ঐরূপ কলরখি স্বামীজী উটেয়া বালহখরর 

ভবেক ানায় আগমন কলরখিন। ত নও সধযা হইখত িায় এক ঘো বাকী আখে। 

সকখি ঐ স্থাখন আলসখি স্বামীজী বলিখিন, ‘ফতাখির কার লক জজজ্ঞাসয আখে, বি।’ 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 44 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শুদ্ধানন্দ জজজ্ঞাসা কলরখিন, ‘মহােয়, ধ্যাখনর স্বরূপ লক?’ 
  

স্বামীজী॥ ফকান লবষখয় মখনর ফকন্দ্রীকরখণর নামই ধ্যান। এক লবষখয় একাগ্র করখত 

পারখি ফসই মন ফয-ফকান লবষখয় ফহাক না ফকন, একাগ্র করখত পারা যায়। 
  

লেষয॥ োখস্ত্র ফয সলবষয় ও লনলব পষয়-ফভি লদ্বলবধ্ ভাখবর ধ্যান িৃষ্ট হয়, উহার অথ প লক?—

এবং উহার মখধ্য ফকানরটট বড়? 

  

স্বামীজী॥ িথম ফকান একটট লবষয় লনখয় ধ্যান অভযাস করখত হয়। এক সময় আলম 

একটা কাখিা লবন্দখুত মনঃসংযম করতাম। ঐ সমখয় ফেখষ আর লবন্দটুাখক ফি খত 

ফপতুম না, বা সামখন ফয রখয়খে তা বুিখত পারতুম না, মন লনখরাধ্ হখয় ফযত, ফকান 

বৃলত্তর তরে উেত না—ফযন লনবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীজন্দ্রয় সখতযর োয়া লকেু 

লকেু ফি খত ফপতুম। তাই মখন হয়, ফয ফকান সামানয বাহয লবষয় ধ্খর ধ্যান অভযাস 

করখিও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তখব যাখত যার মন বখস, ফসটা ধ্খর ধ্যান অভযাস 

করখি মন েীঘ্র লস্থর হখয় যায়। তাই এখিখে এত ফিবখিবীমূলত পর পূজা। এই ফিবখিবীর 

পূজা ফথখক আবার ফকমন art develop (লেখের উন্নলত) হখয়লেি! যাক এ ন ফস কথা। 

এ ন কথা হখি ফয, ধ্যাখনর বলহরািম্বন সকখির সমান বা এক হখত পাখর না। লযলন 

ফয লবষয় ধ্খর ধ্যানলসদ্ধ হখয় ফগখেন, লতলন ফসই বলহরািম্বখনরই কীতপন ও িচার কখর 

ফগখেন। তারপর কাখি তাখত মনঃলস্থর করখত হখব, এ-কথা ভুখি যাওয়ায় ফসই 

বলহরািম্বনটাই বড় হখয় িা াঁলড়খয়খে। উপায়টা (means) লনখয়ই ফিাখক বযত হখয় 

পখড়খে, উখদ্দেযটার (end) লিখক িক্ষয কখম ফগখে। উখদ্দেয হখি মনখক বৃত্তেূনয 

করা—তা লকন্তু ফকান লবষখয় তেয় না হখি হবার ফযা ফনই। 
  

লেষয॥ মখনাবৃলত্ত লবষয়াকারা হইখি তাহাখত আবার ব্রখহ্মর ধ্ারণা লকরূখপ হইখত 

পাখর? 

  

স্বামীজী॥ বৃলত্ত িথমতঃ লবষয়াকারা বখট, লকন্তু ঐ লবষখয়র জ্ঞান থাখক না, ত ন শুদ্ধ 

‘অজত’ এই মাত্র ফবাধ্ থাখক। 
  

লেষয॥ মহােয়, মখনর একাগ্রতা হইখিও কামনা বাসনা উখে ফকন? 
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স্বামীজী॥ ওগুলি পূখব পর সংস্কাখর হয়। বুদ্ধখিব য ন সমালধ্স্থ হখত যাখিন, ত ন 

‘মার’-এর অভুযিয় হি। ‘মার’ বখি একটা লকেু বাইখর লেি না, মখনর িাকর সংস্কারই 

োয়ারূখপ বাইখর িকাে হখয়লেি। 
  

লেষয॥ তখব ফয শুনা যায়, লসদ্ধ হইবার পূখব প নানা লবভীলষকা ফি া যায়, তাহা লক 

মনঃকলেত? 

  

স্বামীজী॥ তা নয় ফতা লক? সাধ্ক অবেয ত ন বুিখত পাখর না ফয, এগুলি তার মখনরই 

বলহঃিকাে। লকন্তু বাইখর লকেুই ফনই। এই ফয জগৎ ফি লেস, এটাও ফনই। সকিই 

মখনর কেনা। মন য ন বৃলত্তেূনয হয়, ত ন তাখত ব্রহ্মাভাস িে পন হয়, ত ন ‘যং যং 

ফিাকং মনসা সংলবভালত’—ফসই ফসই ফিাক িে পন করা যায়। যা সঙ্কে করা যায়, তাই 

লসদ্ধ হয়। ঐরূপ সতযসঙ্কে অবস্থা িাভ হখিও ফয সমনস্ক থাকখত পাখর এবং ফকান 

আকাঙ্ক্ষার িাস হয় না, ফস-ই ব্রহ্মজ্ঞান িাভ কখর। আর ঐ অবস্থা িাভ কখর ফয 

লবচলিত হয়, ফস নানা লসজদ্ধ (লসদ্ধাই) িাভ কখর পরমাথ প হখত ভ্রষ্ট হয়। 
  

এই কথা বলিখত বলিখত স্বামীজী পুনঃ পুনঃ ‘লেব’ ‘লেব’ নাম উচ্চারণ কলরখত 

িালগখিন। অবখেখষ আবার বলিখিন, ‘তযাগ লভন্ন এই গভীর জীবন-সমসযার 

রহসযখভি লকেুখতই হবার নয়। তযাগ—তযাগ—তযাগ, এ-ই ফযন ফতাখির জীবখনর 

মূিমন্ত্র হয়। ‘সব পং বস্ত্য ভয়ালেতং ভুলব নণৃাং ভবরাগযখমবাভয়মর।’ 
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৩. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ১১-১৫ 

১১ 

  

স্থান—শ্রীনবখগাপাি ফঘাখষর বাটী, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া 

কাি—৬ ফেবরুআরী, ১৮৯৮-(মাঘীপূলণ পমা) 

  

  
  

শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নবখগাপাি ফঘাষ মহােয় ভাগীরথীর পজিম 

তীখর হাওড়ার অন্তগ পত রামকৃষ্ণপুখর নূতন বসতবাটী লনম পাণ কলরয়াখেন। নবখগাপাি 

বাবু ও তা াঁহার গৃলহণীর একান্ত ইিা—স্বামীজী দ্বারা বাটীখত শ্রীরামকৃষ্ণ-লবগ্রহ স্থাপন 

কলরখবন। স্বামীজীও এ িতাখব সম্মত হইয়াখেন। নবখগাপাি বাবুর বাটীখত আজ 

তিুপিখক্ষ উৎসব। োকুখরর সন্নযাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকখিই আজ তথায় ঐ জনয 

সািখর লনমলন্ত্রত। বাটী ানা আজ ধ্বজপতাকায় পলরখোলভত, সামখনর েটখক 

পূণ পঘট, কিিীবৃক্ষ, ফিবিাুপাতার ফতারণ এবং আম্রপখত্রর ও পুষ্পমািার সালর। 

‘জয় রামকৃষরণ’ ধ্বলনখত রামকৃষ্ণপুর আজ িলতধ্বলনত। 
  

মে হইখত লতন ালন লডলে ভাড়া কলরয়া স্বামীজীর সখে মখের সন্নযাসী ও ব্রহ্মচালরগণ 

রামকৃষ্ণপুখরর ঘাখট উপলস্থত হইখিন। স্বামীজীর পলরধ্াখন ফগুয়া রখের বলহব পাস, 

মাথায় পাগলড়— ালি পা। রামকৃষ্ণপুখরর ঘাট হইখত লতলন ফয পখথ নবখগাপাি বাবুর 

বাটীখত যাইখবন, ফসই পখথর িুই-ধ্াখর অগলণত ফিাক তা াঁহাখক িে পন কলরখব বলিয়া 

িা াঁড়াইয়া রলহয়াখে। ঘাখট নালময়াই স্বামীজী ‘িু ালন ব্রাহ্মণীখকাখি ফক শুখয়ে আখিা 

কখর! ফক ফর ওখর লিগম্বর এখসে কুটীরঘখর!’ গানটট ধ্লরয়া স্বয়ং ফ াি বাজাইখত 

বাজাইখত অগ্রসর হইখিন; আর িুই-লতন  ানা ফ ািও সখে সখে বাজজখত িালগি 

এবং সমখবত ভক্তগখণর সকখিই সমস্বখর ঐ গান গালহখত গালহখত তা াঁহার পিাৎ 

পিাৎ চলিখত িালগখিন। উদ্দাম নতৃয ও মৃিেধ্বলনখত পথ-ঘাট মু লরত হইয়া উটেি। 

ফিাখক য ন ফিল ি, স্বামীজী অনযানয সাধু্গখণর মত সামানয পলরিখি  ালি পাখয় 

মৃিেরগ বাজাইখত বাজাইখত আলসখতখেন, ত ন অখনখক তা াঁহাখক িথখম লচলনখতই 

পাখর নাই এবং অপরখক জজজ্ঞাসা কলরয়া পলরচয় পাইয়া বলিখত িালগি, ‘ইলনই 
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লবশ্বলবজয়ী স্বামী লবখবকানন্দ!’ স্বামীজীর এই িীনতা ফিল য়া সকখিই একবাখকয 

িেংসা কলরখত িালগি; ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ধ্বলনখত গ্রাময পথ মু লরত হইখত িালগি। 
  

গৃহীর আিে পস্থি নবখগাপাি বাবুর িাণ আজ আনখন্দ ভলরয়া লগয়াখে। োকুর ও তা াঁহার 

সাখোপােগখণর ফসবার জনয লবপুি আখয়াজন কলরয়া লতলন চতুলিপখক েুটােুটট কলরয়া 

তত্ত্বাবধ্ান কলরখতখেন এবং মখধ্য মখধ্য ‘জয় রাম, জয় রাম’ বলিয়া উল্লাখস চীৎকার 

কলরখতখেন। 
  

ক্রখম িিটট নবখগাপাি বাবুর বাটীর দ্বাখর উপলস্থত হইবামাত্র গৃহমখধ্য ো াঁক ঘো 

বাজজয়া উটেি। স্বামীজী মৃিে নামাইয়া ভবেক ানা-ঘখর লকয়ৎকাি লবশ্রাম কলরয়া 

োকুরঘর ফিল খত উপখর চলিখিন। োকুরঘর ালন মম পরিতখর মজণ্ডত। মধ্যস্থখি 

লসংহাসন, তিুপলর োকুখরর ফপালস পখিখনর মূলত প। োকুরপূজায় ফয ফয উপকরখণর 

আবেযক, আখয়াজখন তাহার ফকান অখে ফকান তরুটট নাই। স্বামীজী ফিল য়া লবখেষ 

িসন্ন হইখিন। 
  

নবখগাপাি বাবুর গৃলহণী অপরাপর কুিবধূ্গখণর সলহত স্বামীজীখক িণাম কলরখিন 

এবং পা া িইয়া তা াঁহাখক বযজন কলরখত িালগখিন। 
  

স্বামীজীর মুখ  সকি লবষখয়র সু যালত শুলনয়া গৃলহণীোকুরাণী তা াঁহাখক সখম্বাধ্ন 

কলরয়া বলিখিন, ‘আমাখির সাধ্য লক ফয োকুখরর ফসবালধ্কার িাভ কলর? সামানয ঘর, 

সামানয অথ প। আপলন আজ লনখজ কৃপা কলরয়া োকুরখক িলতটষ্ঠত কলরয়া আমাখির 

ধ্নয কুন।’ 
  

স্বামীজী তিুত্তখর রহসয কলরয়া বলিখত িালগখিন, ‘ফতামাখির োকুর ফতা এমন 

মাখব পিপাথর-ফমাড়া ঘখর ফচৌদ্দপুুখষ বাস কখরনলন; ফসই পাড়াগা াঁখয় ফ াখড়া ঘখর 

জে, ফযন-ফতন কখর লিন কাটটখয় ফগখেন। এ াখন এমন উত্তম ফসবায় যলি লতলন না 

থাখকন ফতা আর ফকাথায় থাকখবন?’ সকখিই স্বামীজীর কথা শুলনয়া হাসয কলরখত 

িালগি। এইবার লবভূলতভূষাে স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাখিখবর মত পূজখকর আসখন 

বলসয়া োকুরখক আহ্বান কলরখিন। 
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পখর স্বামী িকাোনন্দ স্বামীজীর কাখে বলসয়া মন্ত্রালি বলিয়া লিখত িালগখিন। পূজার 

নানা অে ক্রখম সমাধ্া হইি এবং নীরাজখনর ো াঁক-ঘো বাজজয়া উটেি। স্বামী 

িকাোনন্দই পূজা কলরখিন। 
  

নীরাজনাখন্ত স্বামীজী পূজার ঘখর বলসয়া বলসয়াই শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর িণলতমন্ত্র মুখ  

মুখ  এইরূপ রচনা কলরয়া লিখিনঃ 

  

স্থাপকায় চ ধ্ম পসয সব পধ্ম পস্বরূলপখণ। 

অবতারবলরষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় ফত নমঃ॥ 

  

সকখিই এই মন্ত্র পাে কলরয়া োকুরখক িণাম কলরখি লেষয োকুখরর একটট তব পাে 

কলরি। এইরূখপ পূজা সম্পন্ন হইি। উৎসবাখন্ত লেষযও স্বামীজীর সখে গাড়ীখত 

রামকৃষ্ণপুখরর ঘাখট ফপৌৌঁলেয়া ফনৌকায় উটেি এবং আনখন্দ নানা কথা কলহখত কলহখত 

বাগবাজাখরর লিখক অগ্রসর হইি। 
  

  
  

১২ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—ফেবরুআরী, ১৮৯৮ 

  

  
  

ফবিুখড় গোতীখর নীিাম্বরবাবুর বাগাখন স্বামীজী মে উোইয়া আলনয়াখেন।৩৪ 

আিমবাজার হইখত এ াখন উটেয়া আসা হইখিও জজলনষপত্র এ নও সব গুোন হয় 

নাই। ইতততঃ পলড়য়া আখে। স্বামীজী নূতন বাড়ীখত আলসয়া  ুব  ুেী হইয়াখেন। 

লেষয উপলস্থত হইখি বলিখিন, ‘ফি র ফিল  ফকমন গো, ফকমন বাড়ী! এমন স্থাখন মে 

না হখি লক ভাি িাখগ?’ ত ন অপরাে। 
  

সধার পর লেষয স্বামীজীর সলহত ফিাতিার ঘখর সাক্ষাৎ কলরখি নানা িসে হইখত 

িালগি। ঘখর আর ফকহই নাই; লেষয মখধ্য মখধ্য উটেয়া স্বামীজীখক তামাক সাজজয়া 

লিখত িালগি এবং নানা িশ্ন কলরখত কলরখত অবখেখষ কথায় কথায় স্বামীজীর 
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বািযকাখির লবষয় জালনখত চালহি। স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ ‘অে বয়স ফথখকই 

আলম ডানলপখট লেিুম, নইখি লক লনঃসম্বখি িুলনয়া ঘুখর আসখত পারতুম ফর?’ 
  

ফেখিখবিায় তা াঁর রামায়ণগান শুলনবার বড় ফিা াঁক লেি। পাড়ার লনকট ফয াখন 

রামায়ণগান হইত, স্বামীজী ফ িাধূ্িা োলড়য়া তথায় উপলস্থত হইখতন; বলিখিন—

রামায়ণ শুলনখত শুলনখত এক একলিন তেয় হইয়া লতলন বাড়ীঘর ভুলিয়া যাইখতন এবং 

রাত হইয়াখে বা বাড়ী যাইখত হইখব ইতযালি ফকান লবষখয় ফ য়াি থালকত না। একলিন 

রামায়ণ-গাখন শুলনখিন—হনুমান কিাবাগাখন থাখক। অমলন এমন লবশ্বাস হইি ফয, 

ফস রাজত্র রামায়ণগান শুলনয়া ঘখর আর না লেলরয়া বাড়ীর লনকখট ফকান এক বাগাখন 

কিাগােতিায় অখনক রাজত্র পয পন্ত হনুমাখনর িে পনাকাঙ্ক্ষায় অলতবালহত 

কলরয়ালেখিন। 
  

হনুমাখনর িলত স্বামীজীর অগাধ্ ভজক্ত লেি। সন্নযাসী হইবার পখরও মখধ্য মখধ্য 

মহাবীখরর কথািসখে মাখতায়ারা হইয়া উটেখতন এবং অখনক সময় মখে 

শ্রীমহাবীখরর একটট িতরমূলতপ রাল বার সঙ্কে িকাে কলরখতন। 
  

োত্রজীবখন লিখনর ফবিায় লতলন সমবয়স্কখির সলহত ফকবি আখমািিখমাি কলরয়াই 

ফবড়াইখতন। রাখত্র ঘখরর দ্বার বধ কলরয়া পড়াশুনা কলরখতন। ক ন ফয লতলন 

পড়াশুনা কলরখতন, তাহা ফকহ জালনখত পালরত না। 
  

লেষয॥ মহােয়, সু্কখি পলড়বার কাখি আপলন ক নও ফকানরূপ vision ফিল খতন 

(আপনার লিবযিে পন হইত) লক? 

  

স্বামীজী॥ সু্কখি পড়বার সময় একলিন রাখত্র ফিার বধ কখর ধ্যান করখত করখত মন 

ফবে তেয় হখয়লেি। কতক্ষণ ঐ ভাখব ধ্যান কখরলেিাম বিখত পালর না। ধ্যান ফেষ 

হি, ত নও বখস আলে, এমন সময় ঐ ঘখরর িলক্ষণ ফিওয়াি ফভি কখর এক 

ফজযালতম পয় মূলত প বালহর হখয় সামখন এখস িা াঁড়াখিন। তা াঁর মুখ  এক অিরভুত ফজযালতঃ, 

অথচ ফযন ফকান ভাব নাই। মহাোন্ত সন্নযাসী-মূলত প—মুজণ্ডত মতক, হখত িণ্ড ও 

কমণ্ডিু। আমার িলত একিৃখষ্ট  ালনকক্ষণ ফচখয় রইখিন, ফযন আমায় লকেু 

বিখিন—এরূপ ভাব। আলমও অবাক হখয় তা াঁর পাখন ফচখয় লেিাম। তারপর মখন 

ফকমন একটা ভয় এি, তাড়াতালড় ফিার  ুখি ঘখরর বাইখর ফগিাম। পখর মখন হি, 
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ফকন এমন লনখব পাখধ্র মত ভখয় পািািুম, হয়খতা লতলন লকেু বিখতন। আর লকন্তু ফস 

মূলত পর ক নও ফি া পাইলন। কতলিন মখন হখয়খে—যলি ফের তা াঁর ফি া পাই ফতা 

এবার আর ভয় করব না—তা াঁর সখে কথা কইব। লকন্তু আর তা াঁর ফি া পাইলন। 
  

লেষয॥ তারপর এ লবষখয় লকেু ফভখবলেখিন লক? 

  

স্বামীজী॥ ফভখবলেিাম, লকন্তু ফভখব লচখন্ত লকেু কূি-লকনারা পাইলন। এ ন ফবাধ্ হয়, 

ভগবানর বুদ্ধখিবখক ফিখ লেিুম। 
  

লকেুক্ষণ পখর স্বামীজী বলিখিনঃ মন শুদ্ধ হখি, কামকাঞ্চখন বীতস্পৃহ হখি কত 

vision (লিবযিে পন) ফি া যায়—অিরভুত অিরভুত! তখব ওখত ফ য়াি রা খত ফনই। ঐ-

সকখি লিনরাত মন থাকখি সাধ্ক আর অগ্রসর হখত পাখর না। শুলনসলন, োকুর 

বিখতন—‘কত মলণ পখড় আখে (আমার) লচন্তামলণর নাচিুয়াখর!’ আত্মাখক সাক্ষাৎ 

করখত হখব— ও-সব ফ য়াখি মন লিখয় লক হখব? 

  

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তেয় হইয়া ফকান লবষয় ভালবখত ভালবখত লকেুক্ষণ 

ফমৌনভাখব রলহখিন। পখর আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

ফি র, আখমলরকায় অবস্থানকাখি আমার কতকগুলি অিরভুত েজক্তর সরেুরণ 

হখয়লেি। ফিাখকর ফচাখ র ফভতর ফিখ  তার মখনর ফভতরটা সব বুিখত পারতুম 

মুহখূত পর মখধ্য। ফক লক ভাবখে না ভাবখে ‘করামিকবৎ’ িতযক্ষ হখয় ফযত। কাুখক 

কাুখক বখি লিতুম। যাখির যাখির বিতুম, তাখির মখধ্য অখনখক আমার ফচিা হখয় 

ফযত; আর যারা ফকানরূপ মতিব পালকখয় আমার সখে লমেখত আসত, তারা ঐ 

েজক্তর পলরচয় ফপখয় আর আমার লিখকও মাড়াত না। 
  

য ন লচকাখগা িভৃলত েহখর বকর তৃতা শুু করিুম, ত ন সপ্তাখহ ১২।১৪টা, ক নও 

আরও ফবেী ফিকচার লিখত হত; অতযলধ্ক োরীলরক ও মানলসক শ্রখম মহা ক্লান্ত হখয় 

পড়িুম। ফযন বকর তৃতার লবষয় সব েুলরখয় ফযখত িাগি। ভাবতুম—লক কলর, কাি 

আবার ফকাথা ফথখক লক নূতন কথা বিব? নূতন ভাব আর ফযন জটুত না। একলিন 

বকর তৃতার পখর শুখয় শুখয় ভাবলে, তাইখতা এ ন লক উপায় করা যায়? ভাবখত ভাবখত 

একটু তন্দ্রার মত এি। ফসই অবস্থায় শুনখত ফপিুম, ফক ফযন আমার পাখে িা াঁলড়খয় 

বকর তৃতা করখে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—ফস-সব ফযন ইহজখে শুলনলন, 
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ভালবওলন! ঘুম ফথখক উখে ফসগুলি স্মরণ কখর রা িুম, আর বকর তৃতায় তাই বিিুম। 

এমন ফয কতলিন ঘখটখে তার সং যা ফনই। শুখয় শুখয় এমন বকর তৃতা কতলিন 

শুখনলে! ক নও বা এত ফজাখর ফজাখর তা হত ফয, অনয ঘখরর ফিাক আওয়াজ ফপত 

ও পরলিন আমায় বিত—‘স্বামীজী, কাি অত রাখত্র আপলন কার সখে এত ফজাখর 

কথা কইলেখিন?’ আলম তাখির ফস-কথা ফকানরূখপ কাটটখয় লিতুম। ফস এক অিরভুত 

কাণ্ড! 
  

লেষয স্বামীজীর কথা শুলনয়া লনব পাক হইয়া ভালবখত ভালবখত বলিি, ‘মহােয়, তখব ফবাধ্ 

হয় আপলনই সূক্ষ্মখিখহ ঐরূখপ বকর তৃতা কলরখতন এবং সরথূিখিখহ ক নও ক নও 

তার িলতধ্বলন বালহর হইত।’ 
  

শুলনয়া স্বামীজী বলিখিন, ‘তা হখব।’ 
  

অনন্তর আখমলরকার কথা উটেি। স্বামীজী বলিখিন, ‘ফস ফিখের পুুখষর ফচখয় 

ফমখয়রা অলধ্ক লেলক্ষত। লবজ্ঞান-িে পখন তারা সব মহা পজণ্ডত; তাই তারা আমায় অত 

 ালতর করত। পুুষগুখিা লিনরাত  াটখে, লবশ্রাখমর সময় ফনই; ফমখয়রা সু্কখি 

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কখর মহা লবিুষী হখয় িা াঁলড়খয়খে। আখমলরকায় ফয লিখক চাইলব, 

ফকবিই ফমখয়খির 

  

লেষয॥ আিা মহােয়, ফগা াঁড়া জক্রিাখনরা ফস াখন আপনার লবপক্ষ হয় নাই? 

  

স্বামীজী॥ হখয়লেি ভবলক। ফিাখক য ন আমায়  ালতর করখত িাগি, ত ন পাদ্রীরা 

আমার ফপেখন  ুব িাগি। আমার নাখম কত কুৎসা কাগখজ লিখ  রটনা কখরলেি! 

কত ফিাক আমায় তার িলতবাি করখত বিত। আলম লকন্তু লকেু গ্রাহয করতুম না। 

আমার িৃঢ় লবশ্বাস—চািালক দ্বারা জগখত ফকান মহৎ কায প হয় না; তাই ঐ-সকি 

অলীি কুৎসায় কণ পপাত না কখর ধ্ীখর ধ্ীখর আপনার কাজ কখর ফযতুম। ফি খতও 

ফপতুম, অখনক সমখয় যারা আমায় অযথা গািমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হখয় 

আমার েরণ লনত এবং লনখজরাই কাগখজ contradict (িলতবাি) কখর ক্ষমা চাইত। 

ক নও ক নও এমনও হখয়খে—আমায় ফকান বাড়ীখত লনমন্ত্রণ কখরখে ফিখ  ফকহ 

আমার নাখম ঐ-সকি লমথযা কুৎসা বাড়ীওয়ািাখক শুলনখয় লিখয়খে। তাই শুখন ফস 

ফিার বধ কখর ফকাথায় চখি ফগখে। আলম লনমন্ত্রণ রক্ষা করখত লগখয় ফিল —সব ফভা াঁ 
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ভা াঁ, ফকউ ফনই। আবার লকেুলিন পখর তারাই সতয কথা জানখত ফপখর অনুতপ্ত হখয় 

আমার ফচিা হখত এখসখে। লক জালনস বাবা, সংসার সবই িুলনয়ািালর! টেক সৎসাহসী 

ও জ্ঞানী লক এ-সব িুলনয়ািালরখত ফভাখি ফর বাপ! জগৎ যা ইখি বিুক, আমার কতপবয 

কায প কখর চখি যাব—এই জানলব বীখরর কাজ। নতুবা এ লক বিখে, ও লক লি খে, ও-

সব লনখয় লিনরাত থাকখি জগখত ফকান মহৎ কাজ করা যায় না। এই ফলাকটা জালনস 

না?— 

  

লনন্দন্তু নীলতলনপুণা যলি বা স্ত্যবন্তু 

িক্ষ্মীঃ সমালবেতু গিতু বা যখথষ্টমর। 

অনিযব মরণমস্ত্য েতাোন্তখর বা 

নযাযযাৎ পথঃ িলবচিলন্ত পিং ন ধ্ীরাঃ॥৩৫ 

  

ফিাখক ফতার স্ত্যলতই কুক বা লনন্দাই কুক, ফতার িলত িক্ষ্মীর কৃপা ফহাক বা না 

ফহাক, আজ বা েতবষ প পখর ফতার ফিহপাত ফহাক, নযায়পথ ফথখক ফযন ভ্রষ্ট হসলন। 

কত িড় তুোন এলড়খয় ফগখি তখব োলন্তর রাখজয ফপৌৌঁোন যায়। ফয যত বড় হখয়খে, 

তার উপর তত কটেন পরীক্ষা হখয়খে। পরীক্ষার কটষ্টপাথখর তার জীবন ঘখষ ফমখজ 

ফিখ  তখব তাখক জগৎ বড় বখি স্বীকার কখরখে। যার ভীু কাপুুষ, তারাই সমুখদ্রর 

তরে ফিখ  তীখর ফনৌকা ফডাবায়। মহাবীর লক লকেুখত িৃকপাত কখর ফর? যা হবার 

ফহাক ফগ, আমার ইষ্টিাভ আখগ করবই করব—এই হখি পুুষকার। এ পুুষকার 

না থাকখি েত ভিবও ফতার জড়ত্ব িূর করখত পাখর না। 
  

লেষয॥ তখব ভিখব লনভপরতা লক িুব পিতার লচে? 

  

স্বামীজী॥ োস্ত্র লনভপরতাখক ‘পঞ্চম পুুষাথ প’ বখি লনখিপে কখরখে। লকন্তু আমাখির 

ফিখে ফিাখক ফযভাখব ‘ভিব ভিব’ কখর, ওটা মৃতুযর লচে, মহা-কাপুুষতার পলরণাম, 

লকমূ্ভতলকমাকার একটা ঈশ্বর কেনা কফর তার ঘাখড় লনখজর ফিাষ-চাপানর 

ফচষ্টামাত্র। োকুখরর ফসই ফগাহতযা-পাখপর গে শুখনলেস ফতা? ফসই ফগাহতযা-পাখপ 

ফেখষ বাগাখনর মালিকখকই ভুখগ মরখত হি। আজকাি সকখিই ‘যথা লনযুখক্তাঽজস্ম 

তথা কখরালম’ বখি পাপ-পুণয িুই-ই ঈশ্বখরর ঘাখড় চালপখয় ফিয়। লনখজ ফযন পদ্মপখত্র 

জি! সব পিা এ ভাখব থাকখত পারখি ফস ফতা মুক্ত! লকন্তু ভাি-র ফবিা ‘আলম’, আর 

মখন্দর ফবিা ‘তুলম’—বলিহালর তাখির ভিখব লনভপরতা! পূণ প ফিম বা জ্ঞান না হখি 
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লনভপখরর অবস্থা হখতই পাখর না। যার টেক টেক লনভপর হখয়খে, তার ভািমন্দ-ফভিবুজদ্ধ 

থাখক না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বি িৃষ্টান্ত আমাখির (শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর লেষযখির) ফভতর 

ইিানীং নাগ-মহােয়। 
  

বলিখত বলিখত নাগ-মহােখয়র িসে চলিখত িালগি। স্বামীজী বলিখিন, ‘অমন 

অনুরাগী ভক্ত লক আর িুটট ফি া যায়? আহা, তা াঁর সখে আবার কখব ফি া হখব! 
  

লেষয॥ লতলন েীঘ্রই কলিকাতায় আপনাখক িে পন কলরখত আলসখবন বলিয়া মা-োকুন 

(নাগ-মহােখয়র পত্নী) আমায় লচটে লিল য়াখেন। 
  

স্বামীজী॥ োকুর জনক-রাজার সখে তা াঁর তুিনা করখতন। অমন জজখতজন্দ্রয় পুুখষর 

িে পন িূখর থাক, কথাও ফোনা যায় না। তা াঁর সে  ুব করলব। লতলন োকুখরর একজন 

অন্তরে। 
  

লেষয॥ মহােয়, ওখিখে অখনখক তা াঁহাখক পাগি বখি। আলম লকন্তু িথম লিন ফি া 

হইখতই তা াঁহাখক মহাপুুষ মখন কলরয়ালেিাম। লতলন আমায় বড় ভািবাখসন ও কৃপা 

কখরন। 
  

স্বামীজী॥ অমন মহাপুুখষর সেিাভ কখরলেস, তখব আর ভাবনা লকখসর? বহু 

জখের তপসযা থাকখি তখব ঐরকম মহাপুুখষর সেিাভ হয়। নাগ-মহােয় বাড়ীখত 

লকরূপ থাখকন? 

  

লেষয॥ মহােয়, কাজকম প ফতা লকেুই ফিল  না। ফকবি অলতলথখসবা িইয়াই আখেন; 

পািবাবুরা ফয কখয়কটট টাকা ফিন, তাহা োড়া গ্রাসািািখনর অনয সম্বি নাই; লকন্তু 

 রচপত্র একটা বড়খিাখকর বাড়ীখত ফযমন হয় ফতমলন! লনখজর ফভাখগর জনয লসলক 

পয়সাও বযয় নাই—অতটা বযয় সবই ফকবি পরখসবাথ প। ফসবা, ফসবা—ইহাই তা াঁহার 

জীবখনর মহাব্রত বলিয়া মখন হয়। মখন হয়, ফযন ভূখত ভূখত আত্মিে পন কলরয়া লতলন 

অলভন্ন-জ্ঞাখন জগখতর ফসবা কলরখত বযত আখেন। ফসবার জনয লনখজর েরীরটাখক 

েরীর বলিয়া জ্ঞান কখরন না—ফযন ফবহুাঁে। বাতলবক েরীর-জ্ঞান তা াঁহার আখে লকনা, 

ফস লবষখয় আমার সখন্দহ হয়। আপলন ফয অবস্থাখক super-conscious (অলতখচতন) 

বখিন, আমার ফবাধ্ হয় লতলন সব পিা ফসই অবস্থায় থাখকন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 54 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্বামীজী॥ তা না হখব ফকন? োকুর তা াঁখক কত ভািবাসখতন! ফতাখির বাোি ফিখে 

এবার োকুখরর ঐ একটট সেী এখসখেন। তা াঁর আখিাখত পূব পবে আখিালকত হখয় 

আখে। 
  

১৩ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—ফেবরুআরী, ১৮৯৮ 

  

  
  

ফবিুখড় গোতীখর শ্রীযুক্ত নীিাম্বর মুখ াপাধ্যাখয়র বাগানবাটী ভাড়া কলরয়া 

আিমবাজার হইখত ঐ স্থাখন মে উোইয়া আনা হইয়াখে। ফস-বার ঐ বাগাখনই 

শ্রীরামকৃখষ্ণর জেলতলথপূজা৩৬ হয়। স্বামীজী নীিাম্বরবাবুর বাগাখনই অবস্থান 

কলরখতলেখিন। 
  

জেলতলথপূজায় ফস-বার লবপুি আখয়াজন! স্বামীজীর আখিেমত োকুরঘর পলরপাটী 

দ্রবযসম্ভাখর পলরপূণ প। স্বামীজী ফসলিন স্বয়ং সকি লবষখয়র তত্ত্বাবধ্ান কলরয়া 

ফবড়াইখতলেখিন। পূজার তত্ত্বাবধ্ান ফেষ কলরয়া স্বামীজী লেষযখক বলিখিন, ‘ভপখত 

এখনলেস ফতা?’ 
  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। আপনার আখিেমত সব িস্ত্যত। লকন্তু এত ভপতার ফযাগাড় ফকন, 

বুজিখতলে না। 
  

স্বামীজী॥ লদ্ব-জালতমাখত্ররই৩৭ উপনয়ন-সংস্কাখর অলধ্কার আখে। ফবি স্বয়ং তার 

িমাণস্থি। আজ োকুখরর জেলিখন যারা আসখব, তাখির সকিখক ভপখত পলরখয় 

ফিব। এরা সব ব্রাতয (পলতত) হখয় ফগখে। োস্ত্র বখি, িায়জিত্ত করখিই ব্রাতয আবার 

উপনয়ন- সংস্কাখরর অলধ্কারী হয়। আজ োকুখরর শুভ জেলতলথ, সকখিই তা াঁর নাম 

লনখয় শুদ্ধ হখব। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডিীখক ভপখত পরাখত হখব। বুিলি? 

  

লেষয॥ আলম আপনার আখিেমত অখনকগুলি ভপতা সংগ্রহ কলরয়া আলনয়ালে। 

পূজাখন্ত আপনার অনুমলত অনুসাখর সমাগত ভক্তগণখক ঐগুলি পরাইয়া লিব। 
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স্বামীজী॥ ব্রাহ্মখণতর ভক্তলিগখক এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এ াখন লেষযখক ক্ষজত্রয়ালি 

লদ্বজালতর গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া লিখিন) লিলব। ক্রখম ফিখের সকিখক ব্রাহ্মণপিবীখত 

উটেখয় লনখত হখব; োকুখরর ভক্তখির ফতা কথাই ফনই। লহন্দমুাখত্রই পরস্পর 

পরস্পখরর ভাই। ‘ফো াঁব না, ফো াঁব না’ বখি এখির আমরাই হীন কখর ফেখিলে। তাই 

ফিেটা হীনতা, ভীুতা, মূ পতা ও কাপুুষতার পরাকাষ্ঠায় লগখয়খে। এখির তুিখত 

হখব, অভয়বাণী ফোনাখত হখব। বিখত হখব—‘ফতারাও আমাখির মত মানুষ, ফতাখিরও 

আমাখির মত সব অলধ্কার আখে।’ বুিলি? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ 

  

স্বামীজী॥ এ ন যারা ভপখত ফনখব, তাখির গোোন কখর আসখত বির। তারপর 

োকুরখক িণাম কখর সবাই ভপখত পরখব। স্বামীজীর আখিেমত সমাগত িায় ৪০।৫০ 

জন ভক্ত ক্রখম গোোন কলরয়া অলসয়া, লেখষযর লনকট গায়ত্রী-মন্ত্র িইয়া ভপতা 

পলরখত িালগি। মখে হুিসরথূি। ভপতা পলরয়া ভক্তগণ আবার োকুরখক িণাম কলরি, 

এবং স্বামীজীর পািপখদ্ম িণত হইি। তাহালিগখক ফিল য়া স্বামীজীর মু ারলবন্দ ফযন 

েতগুখণ িেুল্ল হইি। ইহার লকেু পখরই শ্রীযুক্ত লগলরেচন্দ্র ফঘাষ মহােয় মখে 

উপলস্থত হইখিন। 
  

এইবার স্বামীজীর আখিখে সেীখতর উখিযাগ হইখত িালগি, এবং মখের সন্নযাসীরা 

আজ স্বামীজীখক মখনর সাখধ্ ফযাগী সাজাইখিন। তা াঁহার কখণ প েখঙ্খর কুণ্ডি, সব পাখে 

কপূ পরধ্বি পলবত্র লবভূলত, মতখক আপািিলম্বত জটাভার, বাম হখত জত্রেূি, উভয় 

বাহুখত ুদ্রাক্ষবিয়, গখি আজানুিলম্বত জত্রবিীকৃত বড় ুদ্রাক্ষমািা িভৃলত ফিওয়া 

হইি। 
  

এইবার স্বামীজী পজিমাখসয মুক্ত পদ্মাসখন বলসয়া ‘কূজন্তং রামরাখমলত’ তবটট মধু্র 

স্বখর উচ্চারণ কলরখত এবং তবাখন্ত ফকবি ‘রাম রাম শ্রীরাম রাম’ এই কথা পুনঃপুনঃ 

উচ্চারণ কলরখত িালগখিন। স্বামীজীর অধ্ প-লনমীলিত ফনত্র; হখত তানপুরায় সুর 

বাজজখতখে। ‘রাম রাম শ্রীরাম রাম’ ধ্বলন লভন্ন মখে লকেুক্ষণ অনয লকেুই আর শুনা 

ফগি না! এইরূখপ িায় অধ্ পালধ্ক ঘো কাটটয়া ফগি। ত নও কাহারও মুখ  অনয ফকান 

কথা নাই। স্বামীজীর কেলনঃসৃত রামনামসুধ্া পান কলরয়া সকখিই আজ মাখতায়ারা! 
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রামনামকীতপনাখন্ত স্বামীজী পূখব পর নযায় ফনোর ফঘাখরই গালহখত িালগখিন —

‘সীতাপলত রামচন্দ্র রঘুপলত রঘুরাঈ।’ স্বামী সারিানন্দ৩৮ ‘একরূপ-অরূপনাম-বরণ’ 

গানটট গালহখিন। মৃিখের লেগ্ধ-গম্ভীর লনখঘ পাখষ গো ফযন উথলিয়া উটেি, এবং স্বামী 

সারিানখন্দর সুকে ও সখে সখে মধু্র আিাখপ গৃহ োইয়া ফেলিি। তৎপর 

শ্রীরামকৃষ্ণখিব ফয-সকি গান গালহখতন, ক্রখম ফসগুলি গীত হইখত িালগি। 
  

এইবার স্বামীজী সহসা লনখজর ফবেভূষা  ুলিয়া লগলরেবাবুখক সািখর ঐ সকি পরাইয়া 

সাজাইখত িালগখিন। লনজহখত লগলরেবাবুর লবোি ফিখহ ভস্ম মা াইয়া কখণ প কুণ্ডি, 

মতখক জটাভার, কখে ুদ্রাক্ষ ও বাহুখত ুদ্রাক্ষবিয় লিখত িালগখিন। লগলরেবাবু ফস 

সজ্জায় ফযন আর এক মূলত প হইয়া িা াঁড়াইখিন; ফিল য়া ভক্তগণ অবাক হইয়া ফগি! 

অনন্তর স্বামীজী বলিখিনঃ 

  

পরমহংসখিব বিখতন, ‘ইলন ভভরখবর অবতার।’ আমাখির সখে এাঁর ফকান িখভি 

ফনই। 
  

লগলরেবাবু লনব পাক হইয়া বলসয়া রলহখিন। তা াঁহার সন্নযাসী গুুভ্রাতারা তা াঁহাখক আজ 

ফযরূপ সাখজ সাজাইখত চাখহন, তাহাখতই লতলন রাজী। অবখেখষ স্বামীজীর আখিখে 

এক ালন ফগুয়া কাপড় আনাইয়া লগলরেবাবুখক পরান হইি। লগলরেবাবু ফকান 

আপলত্ত কলরখিন না। গুুভ্রাতাখির ইিায় লতলন আজ অবাখধ্ অে ঢালিয়া লিয়াখেন। 

এইবার স্বামীজী বলিখিন, ‘জজ. লস., তুলম আজ আমাখির োকুখরর 

(শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর) কথা ফোনাখব; (সকিখক িক্ষয কলরয়া) ফতারা সব লস্থর হখয় বসর।’ 
  

লগলরেবাবুর ত নও মুখ  ফকান কথা নাই। যা াঁহার জখোৎসখব আজ সকখি লমলিত 

হইয়াখেন, তা াঁহার িীিা ও তা াঁহার সাক্ষাৎ পাষ পিগখণর আনন্দ িে পন কলরয়া লতলন 

আনখন্দ জড়বৎ হইয়াখেন। অবখেখষ লগলরেবাবু বলিখিন, ‘িয়াময় োকুখরর কথা 

আলম আর লক বলিব? কামকাঞ্চন-তযাগী ফতামাখির নযায় বািসন্নযাসীখির সখে ফয 

লতলন এ অধ্মখক একাসখন বলসখত অলধ্কার লিয়াখেন, ইহাখতই তা াঁহার অপার কুণা 

অনুভব কলর!’ কথাগুলি বলিখত বলিখত লগলরেবাবুর কেখরাধ্ হইয়া আলসি, লতলন 

অনয লকেুই আর ফসলিন বলিখত পালরখিন না! 
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অনন্তর স্বামীজী কখয়কটট লহন্দী গান গালহখিন। এই সমখয় িথম পূজা ফেষ হওয়ায় 

ভক্তগণখক জিখযাগ কলরবার জনয ডাকা হইি। জিখযাগ সাে হইবার পর স্বামীজী 

নীখচ ভবেক ানা-ঘখর যাইয়া বলসখিন। সমাগত ভক্তরাও তা াঁহাখক লঘলরয়া বলসখিন। 

উপবীতধ্ারী জননক গৃহস্থখক সখম্বাধ্ন কলরয়া স্বামীজী বলিখিনঃ 

  

ফতারা হজিস লদ্বজালত, বহুকাি ফথখক ব্রাতয হখয় ফগেলি। আজ ফথখক আবার লদ্ব-

জালত হলি। িতযহ গায়ত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ একেত বার জপলব, বুিলি? 

  

গৃহস্থটট ‘ফয আজ্ঞা’ বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা লেখরাধ্ায প কলরখিন। ইখতামখধ্য শ্রীযুক্ত 

মখহন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহােয়) উপলস্থত হইখিন। স্বামীজী মাষ্টার মহােয়খক ফিল য়া 

সাির সম্ভাষখণ আপযালয়ত কলরখত িালগখিন। মখহন্দ্রবাবু িণাম কলরয়া এক ফকাখণ 

িা াঁড়াইয়ালেখিন। স্বামীজী বারংবার বলসখত বিায় জড়সড়ভাখব এক ফকাখণ উপলবষ্ট 

হইখিন। স্বামীজী॥ মাষ্টার মহােয়, আজ োকুখরর জেলিন। োকুখরর কথা আজ 

আমাখির লকেু ফোনাখত হখব। 
  

মাষ্টার মহােয় মৃিুহাখসয অবনতমতক হইয়া রলহখিন। ইখতামখধ্য স্বামী অ ণ্ডানন্দ 

মুলে পিাবাি হইখত িায় ফিড় মণ ওজখনর িুইটট পান্তুয়া িইয়া মখে উপলস্থত হইখিন। 

অিরভুত পান্তুয়া িুইটট ফিল খত সকখি েুটটখিন। অনন্তর স্বামীজী িভৃলতখক উহা 

ফি ান হইখি স্বামীজী বলিখিন, ‘োকুরঘখর লনখয় যা।’ 
  

স্বামী অ ণ্ডানন্দখক িক্ষয কলরয়া স্বামীজী লেষযখক বলিখত িালগখিনঃ 

  

ফি লেস ফকমন কম পবীর! ভয় মৃতুয—এ-সখবর জ্ঞান ফনই; এক ফরাখ  কম প কখর যাখি 

‘বহুজনলহতায় বহুজনসু ায়’। 
  

লেষয॥ মহােয়, কত তপসযার বখি তা াঁহাখত ঐ েজক্ত আলসয়াখে। 
  

স্বামীজী॥ তপসযার েখি েজক্ত আখস। আবার পরাখথ প কম প করখিই তপসযা করা হয়। 

কম পখযাগীরা কম পটাখকই তপসযার অে বখি। তপসযা করখত করখত ফযমন 

পরলহখতিা বিবতী হখয় সাধ্কখক কম প করায়, ফতমলন আবার পখরর জনয কাজ 

করখত করখত পরা তপসযার েি—লচত্তশুজদ্ধ ও পরমাত্মার িে পনিাভ হয়। 
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লেষয॥ লকন্তু মহােয়, িথম হইখত পখরর জনয িাণ লিয়া কাজ কলরখত কয় জন 

পাখর? মখন ঐরূপ উিারতা আলসখব ফকন, যাহাখত জীব আত্মসুখ িা বলি লিয়া 

পরাখথ প জীবন লিখব? 

  

স্বামীজী॥ তপসযাখতই বা কয় জখনর মন যায়? কামকাঞ্চখনর আকষ পখণ কয় জনই বা 

ভগবানর িাখভর আকাঙ্ক্ষা কখর? তপসযাও ফযমন কটেন, লনষ্কাম কম পও ফসরূপ। 

সুতরাং যারা পরলহখত কাজ কখর যায়, তাখির লবুখদ্ধ ফতার লকেু বিবার অলধ্কার 

ফনই। ফতার তপসযা ভাি িাখগ, কখর যা; আর একজখনর কম প ভাি িাখগ—তাখক ফতার 

লনখষধ্ করবার লক অলধ্কার আখে? তুই বুজি বুখি ফরখ লেস— কম পটা আর তপসযা 

নয়? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ, পূখব প ‘তপসযা’ অখথ প আলম অনযরূপ বুজিতাম। 
  

স্বামীজী॥ ফযমন সাধ্ন-ভজন অভযাস করখত করখত একটা ফরাক জোয়, ফতমলন 

অলনিা সখত্ত্বও কাজ করখত করখত হৃিয় ক্রখম তাখত ডুখব যায়। ক্রখম পরাথ প কখম প 

িবৃলত্ত হয়, বুিলি? একবার অলনিা সখত্ত্বও পখরর ফসবা কখর ফি র না, তপসযার েি 

িাভ হয় লকনা। পরাখথ প কখম পর েখি মখনর আাঁক-বা াঁক ফভখে যায় ও মানুষ ক্রখম 

অকপখট পরলহখত িাণ লিখত উেু  হয়। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, পরলহখতর িখয়াজন লক? 

  

স্বামীজী॥ লনজলহখতর জনয। এই ফিহটা—যাখত ‘আলম’ অলভমান কখর বখস আলেস, 

এই ফিহটা পখরর জনয উৎসগ প কখরলে, এ কথা ভাবখত ফগখি এই আলমত্বটাখকও ভুখি 

ফযখত হয়। অলন্তখম লবখিহ-বুজদ্ধ আখস। তুই যত একাগ্রতার সলহত পখরর ভাবনা 

ভাবলব, ততটা আপনাখক ভুখি যালব। এরূখপ কখম প য ন ক্রখম লচত্তশুজদ্ধ হখয় আসখব, 

ত ন ফতারই আত্মা সব পজীখব সব পঘখট লবরাজমান—এ তত্ত্ব ফি খত পালব। তাই পখরর 

লহতসাধ্ন হখি আপনার আত্মার লবকাখের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানলব 

এক িকাখরর ঈশ্বর-সাধ্না। এরও উখদ্দেয হখি—আত্মলবকাে। জ্ঞান ভজক্ত িভৃলত 

সাধ্না দ্বারা ফযমন আত্মলবকাে হয়, পরাখথ প কম প দ্বারাও টেক তাই হয়। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, আলম যলি লিনরাত পখরর ভাবনাই ভালবব, তখব আত্মলচন্তা কলরব 

ক ন? একটা লবখেষ ভাব িইয়া পলড়য়া থালকখি অভাবরূপী আত্মার লকরূখপ 
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সাক্ষাৎকার হইখব? স্বামীজী॥ আত্মজ্ঞানিাভই সকি সাধ্নার—সকি পখথর মু য 

উখদ্দেয। তুই যলি ফসবাপর হখয় ঐ কম পেখি লচত্তশুজদ্ধ িাভ কখর সব পজীবখক আত্মবৎ 

িে পন করখত পালরস ফতা আত্মিে পখনর বাকী লক রইি? আত্মিে পন মাখন লক জখড়র 

মত—এই ফিওয়ািটা বা কাে ানার মত হখয় বখস থাকা? 

  

লেষয॥ তাহা না হইখিও সব পবৃলত্তর ও কখম পর লনখরাধ্খকই ফতা োস্ত্র আত্মার স্ব-

স্বরূপাবস্থান বলিয়াখেন? 

  

স্বামীজী॥ োখস্ত্র যাখক ‘সমালধ্’ বিা হখয়খে, ফস অবস্থা ফতা আর সহখজ িাভ হয় না। 

কিালচৎ কারও হখিও অলধ্ক কাি স্থায়ী হয় না। ত ন ফস লক লনখয় থাকখব বির? ফস-

জনয োখস্ত্রাক্ত অবস্থািাখভর পর সাধ্ক সব পভূখত আত্মিে পন কখর, অলভন্ন-জ্ঞাখন 

ফসবাপর হখয় িারি ক্ষয় কখর। এই অবস্থাটাখকই োস্ত্রকাখররা জীবেুক্ত অবস্থা বখি 

ফগখেন। 
  

লেষয॥ তখবই ফতা এ কথা িা াঁড়াইখতখে মহােয় ফয, জীবেুজক্তর অবস্থা িাভ না কলরখি 

টেক টেক পরাখথ প কাজ করা যায় না। 
  

স্বামীজী॥ োখস্ত্র ঐ কথা বখিখে; আবার এও বখিখে ফয, পরাখথ প ফসবাপর হখত হখত 

সাধ্খকর জীবেুজক্ত-অবস্থা ঘখট; নতুবা ‘কম পখযাগ’ বখি একটা আিািা পথ উপখিে 

করবার োখস্ত্র ফকানই িখয়াজন লেি না। 
  

লেষয এতক্ষখণ বুজিয়া লস্থর হইি; স্বামীজীও ঐ িসে তযাগ কলরয়া লকন্নর-কখে গান 

ধ্লরখিনঃ 

  

িুল নী ব্রাহ্মণীখকাখি ফক শুখয়ে আখিা কখর। 

ফক ফর ওখর লিগম্বর এখসে কুটীর-ঘখর॥ 

মলর মলর রূপ ফহলর,      নয়ন লেরাখত নালর, 

হৃিয়-সন্তাপহারী সাধ্ ধ্লর হৃলি ’পখর॥ 

ভূতখি অতুি মলণ,      ফক এলি ফর যািুমলণ, 

তালপতা ফহখর অবনী এখসে লক সকাতখর। 

বযলথখত লক লিখত ফি া,      ফগাপখন এখসে একা, 

বিখন কুণামা া, হাস কাাঁি কার তখর॥৩৯ 
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লগলরেবাবু ও ভখক্তরা সকখি তা াঁহার সখে সখে ঐ গান গালহখত িালগখিন। ‘তালপতা 

ফহখর অবনী এখসে লক সকাতখর’—পিটট বারবার গীত হইখত িালগি। অতঃপর 

‘মজখিা আমার মন-ভ্রমরা কািী-পি-নীিকমখি’ ইতযালি কখয়কটট গান হইবার পখর 

লতলথপূজার লনয়মানুযায়ী একটট জীলবত মৎসয বাখিযািযখমর সলহত গোয় োড়া হইি। 

তারপর মহািসাি গ্রহণ কলরবার জনয ভক্তলিখগর মখধ্য ধু্ম পলড়য়া ফগি। 
  

১৪ 

  

স্থান—কলিকাতা, বিরামবাবুর বাটী 

কাি—মাচপ (?) ১৮৯৮ 

  

  
  

স্বামীজী আজ িুই লিন যাবৎ বাগবাজাখর বিরাম বসুর বাটীখত অবস্থান কলরখতখেন। 

লেখষযর সুতরাং লবখেষ সুলবধ্া—িতযহ তথায় যাতায়াত কখর। অিয সধযার লকেু পূখব প 

স্বামীজী ঐ বাটীর োখি ফবড়াইখতখেন। লেষয ও অনয চার-পা াঁচ জন ফিাক সখে আখে। 

বড় গরম পলড়য়াখে। স্বামীজীর ফ ািা গা। ধ্ীখর ধ্ীখর িলক্ষখণ হাওয়া লিখতখে। 

ফবড়াইখত ফবড়াইখত স্বামীজী গুুখগালবখন্দর কথা পালড়য়া তা াঁহার তযাগ তপসযা 

লতলতক্ষা ও িাণপাতী পলরশ্রখমর েখি লে জালতর লকরূখপ পুনরভুযত্থান হইয়ালেি, 

লকরূখপ লতলন মুসিমান ধ্খম প িীলক্ষত বযজক্তগণখক পয পন্ত িীক্ষা িান কলরয়া পুনরায় 

লহন্দ ু কলরয়া লে জালতর অন্তভুপক্ত কলরয়া িইয়ালেখিন, এবং লকরূখপই বা লতলন 

নম পিাতীখর মানবিীিা সংবরণ কখরন, ওজলস্বনী ভাষায় ফস-সকি লবষখয়র লকেু লকেু 

বণ পনা কলরখত িালগখিন। গুুখগালবখন্দর লনকট িীলক্ষত বযজক্তখির মখধ্য ত ন ফয লক 

মহােজক্ত সঞ্চালরত হইত, তাহার উখল্ল  কলরয়া স্বামীজী লে জালতর মখধ্য িচলিত 

একটট ফিা াঁহা আবৃলত্ত কলরখিনঃ 

  

সওয়া িা  পর এক চড়াউাঁ। 

যবর গুু ফগালবন্দর নাম শুনাউাঁ॥ 

  

অথ পাৎ গুুখগালবখন্দর লনকট নাম (িীক্ষামন্ত্র) শুলনয়া এক এক বযজক্তখত সওয়া িক্ষ 

অখপক্ষাও অলধ্ক ফিাখকর েজক্ত সঞ্চালরত হইত। গুুখগালবখন্দর লনকখট িীক্ষা গ্রহণ 
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কলরখি তা াঁহার েজক্তখত জীবখন যথাথ প ধ্ম পিাণতা উপলস্থত হইয়া তা াঁহার িখতযক 

লেখষযর অন্তর এমন অিরভুত বীরখত্ব পূণ প হইত ফয, ফস ত ন সওয়া িক্ষ লবধ্মীখক 

পরাজজত কলরখত সমথ প হইত। ধ্ম পমলহমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিখত বলিখত স্বামীজীর 

উৎসাহ-লবস্ফালরত নয়খন ফযন ফতজ েুটটয়া বালহর হইখত িালগি। ফশ্রাতৃবৃন্দ তি 

হইয়া স্বামীজজর মু পাখন চালহয়া উহাই ফিল খত িালগি। লক অিরভুত উৎসাহ ও েজক্তই 

স্বামীজীর লভতখর লেি! য ন ফয লবষখয় কথা পালড়খতন, ত ন তাহাখত লতলন এমন 

তেয় হইয়া যাইখতন ফয, মখন হইত ঐ লবষয়খকই লতলন বুজি জগখতর অনয সকি 

লবষয় অখপক্ষা বড় এবং উহা িাভ করাই মনুষযজীবখনর একমাত্র িক্ষয বলিয়া 

লবখবচনা কখরন। 
  

লকেুক্ষণ পখর লেষয বলিি, ‘মহােয়, ইহা লকন্তু বড়ই অিরভুত বযাপার ফয, গুুখগালবন্দ 

লহন্দ ুও মুসিমান উভয়খকই লনজ ধ্খম প িীলক্ষত কলরয়া একই উখদ্দখেয চালিত কলরখত 

পালরয়ালেখিন। ভারতবখষ পর ইলতহাখস ঐরূপ লদ্বতীয় িৃষ্টান্ত ফি া যায় না। 
  

স্বামীজী॥ Common interest (একিকাখরর স্বাথ পখচষ্টা) না হখি ফিাক ক নও 

একতাসূখত্র আবদ্ধ হয় না। সভা সলমলত ফিকচার দ্বারা সব পসাধ্ারণখক ক নও unite 

(এক) করা যায় না—যলি তাখির interest (স্বাথ প) না এক হয়। গুুখগালবন্দ বুজিখয় 

লিখয়লেখিন ফয, তিানীন্তন কাখির লক লহন্দ ু লক মুসিমান—সকখিই ফঘার অতযাচার-

অলবচাখরর রাখজয বাস করখে। গুুখগালবন্দ common interest create (একিকাখরর 

স্বাথ পখচষ্টার সৃটষ্ট) কখরনলন, ফকবি ফসটা ইতরসাধ্ারণখক বুজিখয় লিখয়লেখিন মাত্র। 

তাই লহন্দ-ুমুসিমান সবাই তা াঁখক follow (অনুসরণ) কখরলেি। লতলন মহা েজক্তসাধ্ক 

লেখিন। ভারখতর ইলতহাখস এরূপ িৃষ্টান্ত লবরি। 
  

রাজত্র হইখতখে ফিল য়া স্বামীজী সকিখক সখে িইয়া ফিাতিার ভবেক ানায় নালমখয় 

আলসখিন। লতলন এ াখন উপখবেন কলরখি সকখি তা াঁহাখক আবার লঘলরয়া বলসি। এই 

সমখয় miracle (লসদ্ধাই) সম্বখধ কথাবাতপা উটেি। 
  

স্বামীজী॥ লসদ্ধাই বা লবভূলত-েজক্ত অলত সামানয মনঃসংযখমই িাভ করা যায়। 

(লেষযখক উপিক্ষয কলরয়া) তুই thought-reading (অপখরর মখনর কথা টেক টেক 

বিা) লে লব? চার-পা াঁচ লিখনই ফতাখক ঐ লবিযাটা লেল খয় লিখত পালর। 
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লেষয॥ তাখত লক উপকার হখব? 

  

স্বামীজী॥ ফকন? পখরর মখনর ভাব জানখত পারলব। 
  

লেষয॥ তাখত ব্রহ্মলবিযািাখভর লকেু সহায়তা হখব লক? 

  

স্বামীজী॥ লকেুমাত্র নয়। 
  

লেষয॥ তখব আমার ঐ লবিযা লেল বার িখয়াজন নাই। লকন্তু মহােয়, আপলন স্বয়ং 

লসদ্ধাই সম্বখধ যাহা িতযক্ষ কলরয়াখেন বা ফিল য়াখেন, তাহা শুলনখত ইিা হয়। 
  

স্বামীজী॥ আলম একবার লহমািখয় ভ্রমণ করখত করখত ফকান পাহাড়ী গ্রাখম এক 

রাখত্রর জনয বাস কখরলেিাম। সধযার  ালনক বাখি ঐ গা াঁখয় মািখির  ুব বাজনা 

শুনখত ফপখয় বাড়ীওয়ািাখক জজজ্ঞাসা কখর জানখত পারিুম—গ্রাখমর ফকান ফিাখকর 

উপর ‘ফিবতার ভর’ হখয়খে। বাড়ীওয়ািার আগ্রহালতেখযয এবং লনখজর curiosity 

(ফকৌতূহি) চলরতাথ প করবার জনয বযাপার ানা ফি খত যাওয়া ফগি। লগখয় ফিল , বহু 

ফিাখকর সমাখবে। িম্বা িা াঁকড়াচুখিা একটা পাহাড়ীখক ফিল খয় বিখি, এরই উপর 

‘ফিবতার ভর’ হখয়খে। ফি িুম, তার কাখেই এক ালন কুোর আগুখন ফপাড়াখত 

ফিওয়া হখয়খে।  ালনক বাখি ফিল , অলগ্নবণ প কুোর ানা ঐ উপখিবতালবষ্ট ফিাকটার 

ফিখহর স্থাখন স্থাখন িালগখয় েযা াঁকা ফিওয়া হখি, চুখিও িাগান হখি! লকন্তু আিখয পর 

লবষয়, ঐ কুোরস্পখে প তার ফকান অে বা চুি িগ্ধ হখি না বা তার মুখ  ফকান কখষ্টর 

লচে িকাে পাখি না! ফিখ  অবাক হখয় ফগিুম। ইখতামখধ্য গা াঁখয়র ফমাড়ি 

করখজাখড় আমার কাখে এখস বিি, ‘মহারাজ, আপলন িয়া কখর এর ভূতাখবে 

োলড়খয় লিন।’ আলম ফতা ফভখব অলস্থর! লক কলর, সকফির অনুখরাখধ্ ঐ উপখিবতালবষ্ট 

ফিাকটার কাখে ফযখত হি। লগখয়ই লকন্তু আখগ কুোর ানা পরীক্ষা করখত ইিা হি। 

ফযই হাত লিখয় ধ্রা, হাত পুখড় ফগি। ত ন কুোরটা তবু কাখিা হখয় ফগখে। হাখতর 

জ্বািায় ফতা অলস্থর। লথওরী-লমওরী ত ন সব ফিাপ ফপখয় ফগি। লক কলর, জ্বািায় 

অলস্থর হখয়ও ঐ ফিাকটার মাথায় হাত লিখয়  ালনকটা জপ করিুম। আিখয পর লবষয়, 

ঐরূপ করার িে-বার লমলনখটর মখধ্যই ফিাকটা সুস্থ হখয় ফগি। ত ন গা াঁখয়র ফিাখকর 

আমার উপর ভজক্ত ফিখ  ফক! আমায় একটা ফকষ্ট-লবষু্ট োওরাখি। আলম লকন্তু 

বযাপার ানা লকেু বুিখত পারিুম না। অগতযা লবনা বাকযবযখয় আশ্রয়িাতার সখে তার 
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কুটীখর লেখর এিুম। ত ন রাত ১২টা হখব। এখস শুখয় পড়িুম। লকন্তু হাখতর জ্বািায়, 

এই বযাপাখর লকেুমাত্র রহসযখভি করখত পারিুম না বখি লচন্তায় ঘুম হি না। জ্বিন্ত 

কুোখর মানুখষর েরীর িগ্ধ হি না ফিখ  ফকবি মখন হখত িাগি, ‘There are more 

things in heaven and earth … than are dreamt of in your philosophy!’৪০ 

  

লেষয॥ পখর ঐ লবষখয়র ফকান সুমীমাংসা কলরখত পালরয়ালেখিন লক? 

  

স্বামীজী॥ না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটট মখন পখড় ফগি। তাই ফতাখির বিিুম। 

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় বলিখত িালগখিনঃ 

  

োকুর লকন্তু লসদ্ধাই-এর বড় লনন্দা করখতন; বিখতন, ‘ঐ-সকি েজক্ত-িকাখের লিখক 

মন লিখি পরমাথ প-তখত্ত্ব ফপৌৌঁোন যায় না।’ লকন্তু মানুখষর এমলন িুব পি মন, গৃহখস্থর 

ফতা কথাই ফনই, সাধু্খির মখধ্যও ফচৌদ্দ আনা ফিাক লসদ্ধাই-এর উপাসক হখয় পখড়। 

পািাতয ফিখে ঐ িকার বুজুলক ফি খি ফিাখক অবাক হখয় যায়। লসদ্ধাই-িাভটা 

ফয একটা  ারাপ জজলনষ, ধ্ম পপখথর অন্তরায়, এ কথা োকুর কৃপা কখর বুজিখয় লিখয় 

ফগখেন, তাই বুিখত ফপখরলে। ফস-জনয ফিল সলন—োকুখরর সন্তাখনরা ফকউই ঐ 

লিখক ফ য়াি রাখ  না? 

  

স্বামী ফযাগানন্দ এই সমখয় স্বামীজীখক বলিখিন, ‘ফতামার সখে মান্দ্রাখজ ফয একটা 

ভূতুখড়র ফি া হখয়লেি, ফসই কথাটা বাোিখক বি না।’ 
  

লেষয ঐ লবষয় ইতঃপূখব প শুখন নাই, শুলনবার জনয ফজি কলরয়া বলসখি অগতযা 

স্বামীজী ঐ কথা এইরূখপ বলিখিনঃ 

  

মান্দ্রাখজ য ন মেথবাবুর৪১ বাড়ীখত লেিুম, ত ন একলিন স্বপ্ন ফি িুম—মা৪২ 

মারা ফগখেন! মনটা ভারী  ারাপ হখয় ফগি। ত ন মখেও বড় একটা লচটেপত্র লি তুম 

না—তা বাড়ীখত ফি া ফতা িূখরর কথা। মেথবাবুখক স্বখপ্নর কথা বিায় লতলন ত নই 

ঐ লবষখয়র সংবাখির জনয কলিকাতায় ‘তার’ করখিন। কারণ স্বপ্নটা ফিখ  মনটা বড়ই 

 ারাপ হখয় লগখয়লেি। আবার, এলিখক মান্দ্রাখজর বধুগণ ত ন আমার আখমলরকায় 

যাবার ফযাগাড় কখর তাড়া িাগাজিি; লকন্তু মাখয়র োরীলরক কুেি সংবািটা না ফপখয় 

ফযখত ইিা হজিি না। আমার ভাব বুখি মেথবাবু বিখিন ফয, েহখরর লকেু িূখর 

একজন লপোচলসদ্ধ ফিাক বাস কখর, ফস জীবখনর শুভাশুভ ভূত-ভলবষযৎ সব  বর 
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বখি লিখত পাখর। মেথবাবুর অনুখরাখধ্ও লনখজর মানলসক উখদ্বগ িূর করখত তার 

লনকট ফযখত রাজী হিুম। মেথবাবু, আলম, আিালসো ও আর একজন  ালনকটা 

ফরখি কখর, পখর পাখয় ফহাঁখট ফস াখন ফতা ফগিুম। লগখয় ফিল  শ্মোখনর পাখে 

লবকটাকার, শুাঁটখকা ভূষ-কাখিা একটা ফিাক বখস আখে। তার অনুচরগণ ‘লকলড়ং 

লমলড়ং’ কখর মান্দ্রাজী ভাষায় বুজিখয় লিখি—উলনই লপোচলসদ্ধ পুুষ। িথমটা ফস ফতা 

আমাখির আমখিই আনখি না। তারপর য ন আমরা ফেরবার উখিযাগ করলে, ত ন 

আমাখির িা াঁড়াবার জনয অনুখরাধ্ করখি। সেী আিালসোই ফিাভাষীর কাজ 

করলেি; আমাখির িা াঁড়াবার কথা বিখি। তারপর একটা ফপজিি লিখয় ফিাকটা 

 ালনককর ষণ ধ্খর লক আাঁক পাড়খত িাগি। পখর ফি িুম, ফিাকটা concentration 

(মন একাগ্র) কখর ফযন এখকবাখর লস্থর হখয় পড়ি। তারপর িথখম আমার নাম ফগাত্র 

ফচৌদ্দপুুখষর  বর বিখি; আর বিখি ফয, োকুর আমার সখে সখে লনয়ত লেরখেন! 

মাখয়র মেি সমাচারও বিখি! ধ্ম পিচার করখত আমাখক ফয বহুিূখর অলত েীঘ্র ফযখত 

হখব, তাও বখি লিখি! এইরূখপ মাখয়র মেিসংবাি ফপখয় ভট্টাচাখয পর সখে েহখর 

লেখর এিুম। এখস কলিকাতার তাখরও মাখয়র মেি সংবাি ফপিুম। 
  

ফযাগানন্দ স্বামীখক িক্ষয কলরয়া স্বামীজী বলিখিনঃ 

  

বযাটা লকন্তু যা যা বখিলেি, টেক তাই তাই হখয় ফগি; তা ফসটা ‘কাকতািীখয়’র নযায়ই 

ফহাক, বা যাই ফহাক। ফযাগানন্দ॥ তুলম পূখব প এ-সব লকেু লবশ্বাস করখত না, তাই ফতামার 

ঐ-সকি ফি বার িখয়াজন হখয়লেি! 
  

স্বামীজী॥ আলম লক না ফিখ , না শুখন যা তা কতকগুখিা লবশ্বাস কলর? এমন ফেখিই 

নই। মহামায়ার রাখজয এখস জগৎ-ফভলির সখে সখে কত লক ফভলিই না ফি িুম। 

মায়া-মায়া!! রাম রাম! আজ লক োইভস্ম কথাই সব হি। ভূত ভাবখত ভাবখত ফিাখক 

ভূত হখয় যায়। আর ফয লিনরাত জানখত-অজাখন্ত বখি, ‘আলম লনতয শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 

আত্মা’, ফসই ব্রহ্মজ্ঞ হয়। 
  

এই বলিয়া স্বামীজী ফেহভখর লেষযখক িক্ষয কলরয়া বলিখিনঃ 

  

এই-সব োইভস্ম কথাগুখিাখক মখন লকেুমাত্র স্থান লিলবলন। ফকবি সিসৎ লবচার 

করলব—আত্মাখক িতযক্ষ করখত িাণপণ যত্ন করলব। আত্মজ্ঞাখনর ফচখয় ফশ্রষ্ঠ আর 
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লকেুই ফনই। আর সবই মায়া-ফভলিবাজজ! এক িতযগাত্মাই অলবতথ সতয—এ কথাটা 

বুখিলে; ফস জনযই ফতাখির ফবািাবার ফচষ্টা করলে। ‘একখমবাদ্বয়ং ব্রহ্ম ফনহ নানাজত 

লকঞ্চন।’ 
  

কথা বলিখত বলিখত রাজত্র ১১টা বাজজয়া ফগি। অনন্তর স্বামীজী আহারাখন্ত লবশ্রাম 

কলরখত ফগখিন। লেষয স্বামীজীর পািপখদ্ম িণত হইয়া লবিায় গ্রহণ কলরি। স্বামীজী 

বলিখিন, ‘কাি আসলব ফতা?’ 
  

লেষয॥ আখজ্ঞ আলসব ভবলক? আপনাখক লিনাখন্ত না ফিল খি িাণ বযাকুি হইয়া 

েটেট কলরখত থাখক। 
  

স্বামীজী॥ তখব এ ন আয়, রাজত্র হখয়খে। 
  

  
  

১৫ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—নখভম্বর, ১৮৯৮ 

  

  
  

হইি স্বামীজী কাশ্মীর হইখত িতযাবতপন কলরয়াখেন। েরীর ফতমন ভাি নাই। লেষয 

মখে আলসখতই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিখিন, ‘কাশ্মীর ফথখক লেখর আসা অবলধ্ স্বামীজী 

কারও সখে ফকান কথাবাতপা কন না, তি হখয় বখস থাখকন। তুই স্বামীজীর কাখে 

গেসে কখর স্বামীজীর মনটা নীখচ আনখত ফচষ্টা কলরস।’ 
  

লেষয উপখর স্বামীজীর ঘখর লগয়া ফিল ি, স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসখন পূব পাসয হইয়া বলসয়া 

আখেন, ফযন গভীর ধ্যাখন মগ্ন, মুখ  হালস নাই, িিীপ্ত নয়খন বলহমু প ী িৃটষ্ট নাই, ফযন 

লভতখর লকেু ফিল খতখেন। লেষযখক ফিল বামাত্র বলিখিন, ‘এখসলেস বাবা, বসর’—এই 

পয পন্ত। স্বামীজীর বামখনখত্রর লভতরটা রক্তবণ প ফিল য়া লেষয জজজ্ঞাসা কলরি, 

‘আপনার ফচাখ র লভতরটা িাি হইয়াখে ফকন?’ ‘ও লকেু না’ বলিয়া স্বামীজী পুনরায় 

লস্থর হইয়া বলসয়া রলহখিন। অখনকক্ষণ পখরও য ন স্বামীজী ফকান কথা কলহখিন না, 
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ত ন লেষয অধ্ীর হইয়া স্বামীজীর পািপদ্ম স্পে প কলরয়া বলিি, ‘৺অমরনাখথ যাহা 

যাহা িতযক্ষ কলরখিন, তাহা আমাখক বলিখবন না?’ পািস্পখে প স্বামীজীর ফযন একটু 

চমক ভাটেি, ফযন একটু বলহিৃপটষ্ট আলসি; বলিখিন, ‘অমরনাথ-িে পখনর পর ফথখক 

আমার মাথায় চজিে ঘো ফযন লেব বখস আখেন, লকেুখতই নাবখেন না।’ লেষয 

শুলনয়া অবাক হইয়া রলহি। 
  

স্বামীজী॥ ৺অমরনাথ ও পখর ৺ক্ষীরভবানীর মজন্দখর  ুব তপসযা কখরলেিাম। যা, 

তামাক ফসখজ লনখয় আয়। 
  

লেষয িেুল্লমখন স্বামীজীর আজ্ঞা লেখরাধ্ায প কলরয়া তামাক সাজজয়া লিি। স্বামীজী 

আখত আখত ধূ্মপান কলরখত কলরখত বলিখত িালগখিনঃ 

  

অমরনাথ যাবার কাখি পাহাখড় একটা  াড়া চড়াই ফভখে উখেলেিুম। ফস রাতায় 

যাত্রীরা ফকউ যায় না, পাহাড়ী ফিাখকরাই যাওয়া-আসা কখর। আমার ফকমন ফরাক 

হি, ঐ পখথই যাব। যাব ফতা যাবই। ফসই পলরশ্রখম েরীর একটু িখম ফগখে। ও াখন 

এমন কনকখন েীত ফয, গাখয় ফযন েুাঁচ ফোখট। 
  

লেষয॥ শুখনলে, উিে হখয় ৺অমরনাথখক িে পন কলরখত হয়; কথাটা লক সতয? 

  

স্বামীজী॥ হযা াঁ, আলমও ফকৌপীনমাত্র পখর ভস্ম ফমখ  গুহায় িখবে কখরলেিাম; ত ন 

েীত-গ্রীষ্ম লকেুই জানখত পালরলন। লকন্তু মজন্দর ফথখক ফবলরখয় োণ্ডায় ফযন জড় হখয় 

লগখয়লেিাম। 
  

লেষয॥ পায়রা ফিল য়ালেখিন লক? শুলনয়ালে ফস াখন োণ্ডায় ফকান জীবজন্তুখক বাস 

কলরখত ফি া যায় না, ফকবি ফকাথা হইখত এক িা াঁক ফশ্বত পারাবত মখধ্য মখধ্য 

আলসয়া থাখক। 
  

স্বামীজী॥ হা াঁ, ৩।৪টা সািা পায়রা ফিখ লেিুম। তারা গুহায় থাখক লক লনকটবতী 

পাহাখড় থাখক, তা বুিখত পারিুম না। 
  

লেষয॥ মহােয়, ফিাখক বখি শুলনয়ালে—গুহা হইখত বালহখর আলসয়া যলি ফকহ সািা 

পায়রা ফিখ , তখব বুিা যায় তাহার সতযসতয লেবিে পন হইি। 
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স্বামীজী॥ শুখনলে পায়রা ফি খি যা কামনা করা যায়, তাই লসদ্ধ হয়। 
  

অনন্তর স্বামীজী বলিখিন, আলসবার কাি লতলন সকি যাত্রী ফয রাতায় ফেখর, ফসই 

রাতা লিয়াই শ্রীনগখর আলসয়ালেখিন। শ্রীনগখর লেলরবার অেলিন পখরই 

৺ক্ষীরভবানী ফিবীখক িে পন কলরখত যান এবং সাতলিন তথায় অবস্থান কলরয়া ক্ষীর 

লিয়া ফিবীর উখদ্দখে পূজা ও ফহাম কলরয়ালেখিন। িলতলিন এক মণ িুখধ্র ক্ষীর ফভাগ 

লিখতন ও ফহাম কলরখতন। একলিন পূজা কলরখত কলরখত স্বামীজীর মখন উটেয়ালেিঃ 

  

মা ভবানী এ াখন সতযসতযই কত কাি ধ্লরয়া িকালেত রলহয়াখেন! পুরাকাখি 

যবখনরা আলসয়া তা াঁহার মজন্দর ধ্বংস কলরয়া যাইি, অথচ এ ানকার ফিাকগুখিা লকেু 

কলরি না। হায়, আলম যলি ত ন থালকতাম, তখব ক নও উহা চুপ কলরয়া ফিল খত 

পালরতাম না—ঐরূপ ভালবখত ভালবখত তা াঁহার মন য ন িুঃখ  ফক্ষাখভ লনতান্ত পীলড়ত, 

ত ন স্পষ্ট শুলনখত পাইখিন, মা বলিখতখেন, ‘আমার ইিাখতই যবখনরা মজন্দর ধ্বংস 

কলরয়াখে, আমার ইিা—আলম জীণ প মজন্দখর অবস্থান কলরব। ইিা কলরখি আলম লক 

এ লন এ াখন সপ্ততি ফসানার মজন্দর তুলিখত পালর না? তুই লক কলরখত পালরস? 

ফতাখক আলম রক্ষা কলরব, না তুই আমাখক রক্ষা কলরলব?’ 
  

স্বামীজী বলিখিন, ‘ঐ ভিববাণী ফোনা অবলধ্ আলম আর ফকান সঙ্কে রাল  না। মে-

েে করবার সঙ্কে তযাগ কখরলে; মাখয়র যা ইিা তাই হখব।’ 
  

লেষয অবাক হইয়া ভালবখত িালগি, ইলনই না একলিন বলিয়ালেখিন, ‘যা লকেু ফিল স 

শুলনস তা ফতার ফভতখর অবলস্থত আত্মার িলতধ্বলনমাত্র। বাইখর লকেুই ফনই।’ লেষয 

স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিি, ‘মহােয়, আপলন ফতা বলিখতন—এই-সকি ভিববাণী আমাখির 

লভতখরর ভাখবর বাহয িলতধ্বলন মাত্র।’ 
  

স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিখিন, ‘তা ফভতখররই ফহাক আর বাইখররই ফহাক, তুই যলি 

লনখজর কাখন আমার মত ঐরূপ অেরীরী কথা শুলনস, তা হখি লক লমথযা বিখত 

পালরস? ভিববাণী সতযসতযই ফোনা যায়; টেক ফযমন এই আমাখির কথাবাতপা হখি—

ফতমলন।’ 
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লেষয আর লদ্বুজক্ত না কলরয়া স্বামীজীর বাকয লেখরাধ্ায প কলরয়া িইি; কারণ স্বামীজীর 

কথায় এমন এক অিরভুত েজক্ত লেি ফয, তাহা না মালনয়া থাকা যাইত না—যুজক্ততকপ 

ফযন ফকাথায় ভালসয়া যাইত! 
  

লেষয এইবার ফিতাত্মাখির কথা পালড়ি। বলিি, ‘মহােয়, এই ফয ভূতখিতালি ফযালনর 

কথা ফোনা যায়, োখস্ত্রও যাহার ভূখয়াভূয়ঃ সমথ পন িৃষ্ট হয়, ফস-সকি লক সতযসতয 

আখে? স্বামীজী॥ সতয ভবলক। তুই যা না ফিল স, তা লক আর সতয নয়? ফতার িৃটষ্টর 

বাইখর কত ব্রহ্মাণ্ড িূরিূরান্তখর ঘুরখে! তুই ফি খত পাস না বখি তাখির লক আর 

অজতত্ব ফনই? তখব ঐসব ভূতুখর কাখণ্ড মন লিসখন, ভাবলব ভূতখিত আখে ফতা আখে। 

ফতার কাজ হখি—এই েরীর-মখধ্য ফয আত্মা আখেন, তা াঁখক িতযক্ষ করা। তা াঁখক 

িতযক্ষ করখত পারখি ভূতখিত ফতার িাখসর িাস হখয় যাখব। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, মখন হয়—উহাখির ফিল খত পাইখি পুনজপোলি-লবশ্বাস  ুব িৃঢ় 

হয় এবং পরখিাখক আর অলবশ্বাস থাখক না। স্বামীজী॥ ফতারা ফতা মহাবীর; ফতারা 

আবার ভূতখিত ফিখ  পরখিাখক লক িৃঢ় লবশ্বাস করলব? এত োস্ত্র, science (লবজ্ঞান) 

পড়লি—এই লবরাট লবখশ্বর কত গূঢ়তত্ত্ব জানলি—এখতও লক ভূতখিত ফিখ  

আত্মজ্ঞান িাভ করখত হখব? লেঃ লেঃ! 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, আপলন স্বয়ং ভূতখিত ক নও ফিল য়াখেন লক? 

  

স্বামীজী বলিখিন, তা াঁহার সংসার-সম্পকীয় ফকান বযজক্ত ফিত হইয়া তা াঁহাখক মখধ্য 

মখধ্য ফি া লিত। ক নও ক নও িূর-িূখরর সংবািসকিও আলনয়া লিত। লকন্তু লতলন 

পরীক্ষা কলরয়া ফিল য়ালেখিন—তাহার কথা সকি সমখয় সতয হইত না। পখর ফকান 

এক তীখথ প যাইয়া ‘ফস মুক্ত হখয় যাক’—এইরূপ িাথ পনা করা অবলধ্ লতলন আর তাহার 

ফি া পান নাই। 
  

শ্রাদ্ধালি দ্বারা ফিতাত্মার তৃলপ্ত হয় লকনা, এই িশ্ন কলরখি স্বামীজী কলহখিন, ‘উহা লকেু 

অসম্ভব নয়।’ লেষয ঐ লবষখয়র যুজক্তিমাণ চালহখি স্বামীজী কলহখিন, ‘ফতাখক একলিন 

ঐ িসে ভািরূখপ বুজিখয় ফিব। শ্রাদ্ধালি দ্বারা ফয ফিতাত্মার তৃলপ্ত হয়, এ লবষখয় 

অকাটয যুজক্ত আখে। আজ আমার েরীর ভাি নয়, অনয একলিন বুজিখয় ফিব।’ লেষয 

লকন্তু এ জীবখন স্বামীজীর কাখে আর ঐ িশ্ন কলরবার অবকাে পায় নাই। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৪. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ১৬-২০ 

১৬ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—নখভম্বর, ১৮৯৮ 

  

  
  

ফবিুখড় নীিাম্বরবাবুর বাগাখন এ নও মে রলহয়াখে। অগ্রহায়ণ মাখসর ফেষ ভাগ। 

স্বামীজী এই সময় সংসৃ্কত োস্ত্রালির বহুধ্া আখিাচনায় তৎপর। 

‘আচণ্ডািািলতহতরয়ঃ’৪৩ ইতযালি ফলাক-িুইটট লতলন এই সমখয়ই রচনা কখরন। 

আজ স্বামীজী ‘ওাঁ  হ্ীং ঋতং’ ইতযালি তবটট রচনা কলরয়া লেখষযর হাখত লিয়া বলিখিন, 

‘ফিল স, এখত লকেু েন্দপতনালি ফিাষ আখে লকনা।’ 
  

লেষয স্বীকার কলরয়া উহার এক ালন নকি কলরয়া িইি। 
  

স্বামীজী ফয লিন ঐ তবটট রচনা কখরন, ফস লিন স্বামীজীর জজহ্বায় ফযন সরস্বতী আরূঢ়া 

হইয়ালেখিন। লেখষযর সলহত অনগ পি সুিলিত সংসৃ্কত ভাষায় িায় িু-ঘো কাি 

আিাপ কলরয়ালেখিন। এমন সুিলিত বাকযলবনযাস বড় বড় পজণ্ডখতর মুখ ও ফস 

ক নও ফোখন নাই। 
  

লেষয তবটট নকি কলরয়া িইবার পর স্বামীজী তাহাখক বলিখিন, ‘ফি র, ভাখব তেয় 

হখয় লি খত লি খত সমখয় সমখয় আমার বযাকরণগত স্খিন হয়; তাই ফতাখির বলি 

ফিখ -শুখন লিখত।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, ও-সব স্খিন নয়—উহা আয প িখয়াগ। 
  

স্বামীজী॥ তুই ফতা বিলি, লকন্তু ফিাখক তা বুিখব ফকন? এই ফসলিন ‘লহন্দধু্ম প লক?’ বখি 

একটা বােিায় লি িুম—তা ফতাখির ফভতরই ফকউ ফকউ বিখে, কটমট বােিা 

হখয়খে। আমার মখন হয়, সকি জজলনখষর মত ভাষা এবং ভাবও কাখি একখঘখয় হখয় 
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যায়। এখিখে এ ন ঐরূপ হখয়খে বখি ফবাধ্ হয়। োকুখরর আগমখন ভাব ও ভাষায় 

আবার নূতন ফস্রাত এখসখে। এ ন সব নূতন ো াঁখচ গড়খত হখব। নূতন িলতভার োপ 

লিখয় সকি লবষয় িচার করখত হখব। এই ফি র না—আখগকার কাখির সন্নযাসীখির 

চািচিন ফভখে লগখয় এ ন ফকমন এক নূতন ো াঁচ িা াঁলড়খয় যাখি। সমাজ এর লবুখদ্ধ 

লবতর িলতবািও করখে। লকন্তু তাখত লকেু হখি লক?—না আমরাই তাখত ভয় পাজি? 

এ ন এ-সব সন্নযাসীখির িূরিূরান্তখর িচারকাখয প ফযখত হখব—োইমা া অধ্ প-উিে 

িাচীন সন্নযাসীখির ফবেভূষায় ফগখি িথম ফতা জাহাখজই ফনখব না; ঐরূপ ফবখে 

ফকানরূখপ ওখিখে ফপৌৌঁেখিও তাখক কারাগাখর থাকখত হখব। ফিে, সভযতা ও সমখয়র 

উপখযাগী কখর সকি লবষয়ই লকেু লকেু change (পলরবতপন) কখর লনখত হয়। এরপর 

বােিা ভাষায় িবধ লি ব মখন করলে। সালহতযখসলবগণ হয়খতা তা ফিখ  গািমন্দ 

করখব। কুক, তবু বােিা ভাষাটাখক নূতন ো াঁখচ গড়খত ফচষ্টা করব। এ নকার 

বােিা-ফি খকরা লি খত ফগখিই ফবেী verb (জক্রয়াপি) use (বযবহার) কখর; তাখত 

ভাষায় ফজার হয় না। লবখেষণ লিখয় verb (জক্রয়াপি)-এর ভাব িকাে করখত পারখি 

ভাষার ফবেী ফজার হয়—এ ন ফথখক ঐরূখপ লি খত ফচষ্টা করর লিলক। ‘উখদ্বাধ্খন’ 

ঐরূপ ভাষায় িবধ লি খত ফচষ্টা করলব।৪৪ ভাষার ফভতর verb (জক্রয়াপি)-গুলি 

বযবহাখরর মাখন লক জালনস?—ঐরূখপ ভাখবর pause (লবরাম) ফিওয়া; ফসজনয ভাষায় 

অলধ্ক জক্রয়াপি বযবহার করাটা ঘন ঘন লনঃশ্বাস ফেিার মত িুব পিতার লচেমাত্র। 

ঐরূপ করখি মখন হয়, ফযন ভাষার িম ফনই। ফসইজনযই বােিা ভাষায় ভাি lecture 

(বকর তৃতা) ফিওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (ি ি) আখে, ফস অত েীগগীর 

েীগগীর ভাব থালমখয় ফেখি না। ফতাখির ডািভাত ফ খয় েরীর ফযমন ফভখতা হখয় 

ফগখে, ভাষাও টেক ফসইরূপ হখয় িা াঁলড়খয়খে; আহার চািচিন ভাব-ভাষাখত ফতজলস্বতা 

আনখত হখব, সব লিখক িাখণর লবতার করখত হখব—সব ধ্মনীখত রক্তিবাহ ফিরণ 

করখত হখব, যাখত সকি লবষখয়ই একটা িাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তখবই এই ফঘার 

জীবনসংগ্রাখম ফিখের ফিাক survive করখত (বা াঁচখত) পারখব। নতুবা অিূখর মৃতুযর 

োয়াখত অলচখর এ ফিে ও জালতটা লমখে যাখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, অখনক কাি হইখত এ ফিখের ফিাখকর ধ্াতু এক রকম হইয়া লগয়াখে; 

উহার পলরবতপন করা লক েীঘ্র সম্ভব? 
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স্বামীজী॥ তুই যলি পুরাখনা চািটা  ারাপ বুখি থালকস ফতা ফযমন বিিুম নূতন ভাখব 

চিখত ফে  না। ফতার ফি াখিল  আরও িেজখন তাই করখব; তাখির ফিখ  আরও ৫০ 

জখন লে খব—এইরূখপ কাখি সমত জাতটার ফভতর ঐ নূতন ভাব ফজখগ উেখব। 

আর বুখিও যলি তুই ফসরূপ কাজ না কলরস, তখব জানলব ফতারা ফকবি কথায় 

পজণ্ডত—practically (কাখজর ফবিায়) মূ প। 
  

লেষয॥ আপনার কথা শুলনখি মহা সাহখসর সঞ্চার হয়, উৎসাহ বি ও ফতখজ হৃিয় 

ভলরয়া যায়। 
  

স্বামীজী॥ হৃিখয় ক্রখম ক্রখম বি আনখত হখব। একটা ‘মানুষ’ যলি ভতরী হয়, ফতা িা  

বকর তৃতার েি হখব। মন মু  এক কখর idea (ভাব)-গুলি জীবখন েিাখত হখব। এর 

নামই োকুর বিখতন ‘ভাখবর ঘখর চুলর না থাকা।’ সব লিখক practical (কাখজর ফিাক) 

হখত হখব। লথওরীখত লথওরীখত ফিেটা উৎসন্ন হখয় ফগি। ফয টেক টেক োকুখরর সন্তান 

হখব, ফস ধ্ম পভাবসকখির practicality (কাখজ পলরণত করবার উপায়) ফি াখব, 

ফিাখকর বা সমাখজর কথায় ভূ্রখক্ষপ না কখর আপন মখন কাজ কখর যাখব। 

তুিসীিাখসর ফিা াঁহায় আখে, শুলনসলন?— 

  

হাতী চখি বাজারখম কুত্তা ফভা াঁখক হাজার। 

সাধু্নরফকা িুভপাব ফনলহ যবর লনখন্দ সংসার॥ 

  

এই ভাখব চিখত হখব। ফিাকখক জানখত হখব ফপাক। তাখির ভািমন্দ কথায় কান 

লিখি জীবখন ফকান মহৎ কাজ করখত পারা যায় না। ‘নায়মাত্মা বিহীখনন িভযঃ’—

েরীখর-মখন বি না থাকখি আত্মাখক িাভ করা যায় না। পুটষ্টকর উত্তম আহাখর আখগ 

েরীর গড়খত হখব, তখব ফতা মখন বি হখব। মনটা েরীখররই সূক্ষ্মাংে। মখন-মুখ   ুব 

ফজার করলব। ‘আলম হীন, আলম হীন’ বিখত বিখত মানুষ হীন হখয় যায়। োস্ত্রকার 

তাই বখিখেন— 

  

মুক্তালভমানী মুখক্তা লহ বখদ্ধা বদ্ধালভমানযলপ। 

লকম্বিন্তীলত সখতযয়ং যা মলতঃ সা গলতভপখবৎ॥ 

  

যার ‘মুক্ত’-অলভমান সব পিা জাগরূক, ফসই মুক্ত হখয় যায়; ফয ভাখব ‘আলম বদ্ধ’, জানলব 

জখে জখে তার বধনিো। ঐলহক পারমালথ পক উভয় পখক্ষই ঐ কথা সতয জানলব। 
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ইহ জীবখন যারা সব পিা হতােলচত্ত, তাখির দ্বারা ফকান কাজ হখত পাখর না; তারা জে 

জে হা হুতাে করখত করখত আখস ও যায়। ‘বীরখভাগযা বসুধরা’—বীরই বসুধরা ফভাগ 

কখর, এ-কথা ধ্রুব সতয। বীর হ—সব পিা বির ‘অভীঃ, অভীঃ।’ সকিখক ফোনা ‘মানভঃ 

মানভঃ’—ভয়ই মৃতুয, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধ্ম প, ভয়ই বযলভচার। জগখত 

যত লকেু negative thoughts (ফনলতবাচক ভাব) আখে, ফস-সকিই এই ভয়রূপ 

েয়তান ফথখক ফবলরখয়খে। এই ভয়ই সূখয পর সূয পত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যখমর 

যমত্ব যথাস্থাখন ফরখ খে—লনখজর লনখজর গণ্ডীর বাইখর কাউখক ফযখত লিখি না। তাই 

শ্রুলত বিখেন, 
  

ভয়ািসযালগ্নতপলত ভয়াৎ তপলত সূয পঃ। 

ভয়ালিন্দ্রি বায়ুি মৃতুযধ্ পাবলত পঞ্চমঃ॥৪৫ 

  

ফযলিন ইন্দ্র চন্দ্র বুণ ভয়েূনয হখবন, সব ব্রখহ্ম লমখে যাখবন; সৃটষ্টরূপ অধ্যাখসর িয় 

সালধ্ত হখব। তাই বলি—‘অভীঃ, অভীঃ।’—বলিখত বলিখত স্বামীজীর ফসই নীখিাৎপি-

নয়নিান্ত ফযন অুণরাখগ রজিত হইয়াখে। ফযন ‘অভীঃ’ মূলত পমানর হইয়া গুুরূখপ 

লেখষযর সম্মুখ  সেরীখর অবস্থান কলরখতখেন। 
  

স্বামীজী আবার বলিখত িালগখিনঃ এই ফিহধ্ারণ কখর কত সুখ -িুঃখ —কত সম্পি-

লবপখির তরখে আখিালড়ত হলব। লকন্তু জানলব, ও-সব মূহতূ পকািস্থায়ী। ঐ-সকিখক 

গ্রাখহযর ফভতর আনলবলন, ‘আলম অজর অমর লচেয় আত্মা’—এই ভাব হৃিখয় 

িৃঢ়ভাখব ধ্ারণ কখর জীবন অলতবালহত করখত হখব। ‘আমার জে ফনই, আমার মৃতুয 

ফনই, আলম লনখি পপ আত্মা’—এই ধ্ারণায় এখকবাখর তেয় হখয় যা। একবার তেয় হখয় 

ফযখত পারখি িুঃ - কখষ্টর সময় আপনা-আপলন ঐ ভাব মখন পড়খব, ফচষ্টা কখর আর 

আনখত হখব না। এই ফয ফসলিন ভবিযনাথ ফিওঘখর লিয় মু ুখযযর বাড়ী লগখয়লেিুম, 

ফস াখন এমন হা াঁপ ধ্রি ফয িাণ যায়। ফভতর ফথখক লকন্তু শ্বাখস শ্বাখস গভীর ধ্বলন 

উেখত িাগি—‘ফসাঽহং ফসাঽহং’; বালিখে ভর কখর িাণবায়ু ফবখরাবার অখপক্ষা 

করলেিুম৪৬ আর ফি লেিুম—ফভতর ফথখক ফকবি েে হখি ‘ফসাঽহং ফসাঽহং’—

ফকবি শুনখত িাগিুম ‘একখমবাদ্বয়ং ব্রহ্ম, ফনহ নানাজত লকঞ্চন!’ 
  

লেষয॥ (তলম্ভত হইয়া) মহােয়, আপনার সখে কথা কলহখি, আপনার অনুভূলতসকি 

শুলনখি োস্ত্রপাখের আর িখয়াজন হয় না। 
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স্বামীজী॥ না ফর! োস্ত্রও পড়খত হয়। জ্ঞানিাখভর জনয োস্ত্রপাে একান্ত িখয়াজন। 

আলম মখে েীঘ্রই class (ক্লাস)  ুিলে। ফবি, উপলনষির, গীতা, ভাগবত পড়া হখব, 

অষ্টাধ্যায়ী পড়াব। 
  

লেষয॥ আপলন লক অষ্টাধ্যায়ী পালণলন পলড়য়াখেন? 

  

স্বামীজী॥ য ন জয়পুখর লেিুম, ত ন এক মহানবয়াকরখণর সখে ফি া হয়। তা াঁর 

কাখে বযাকরণ পড়খত ইিা হি। বযাকরখণ মহাপজণ্ডত হখিও তা াঁর অধ্যাপনার তত 

ক্ষমতা লেি না। আমাখক িথম সূখত্রর ভাষয লতন লিন ধ্খর ফবািাখিন, তবুও আলম 

তার লকেুমাত্র ধ্ারণা করখত পারিুম না। চার লিখনর লিন অধ্যাপক লবরক্ত হখয় 

বিখিন, ‘স্বামীজী! লতন লিখনও আপনাখক িথম সূখত্রর মম প ফবািাখত পারিুম না! 

আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় ফকান েি হখব না ফবাধ্ হয়।’ ঐ কথা শুখন মখন তীব্র 

ভৎপসনা এি।  ুব িৃঢ়সঙ্কে হখয় িথম সূখত্রর ভাষয লনখজ লনখজ পড়খত িাগিুম। লতন 

ঘোর মখধ্য ঐ সূত্রভাখষযর অথ প ফযন ‘করামিকবৎ’ িতযক্ষ হখয় ফগি, তারপর 

অধ্যাপখকর কাখে লগখয় সমত বযা যার তাৎপয প কথায় কথায় বুজিখয় বিিুম। 

অধ্যাপক শুখন বিখিন, ‘আলম লতন লিন বুজিখয় যা করখত পারিুম না, আপলন লতন 

ঘোয় তার এমন চমৎকার বযা যা ফকমন কখর উদ্ধার করখিন?’ তারপর িলতলিন 

ফজায়াখরর জখির মত অধ্যাখয়র পর অধ্যায় পখড় ফযখত িাগিুম। মখনর একাগ্রতা 

থাকখি সব লসদ্ধ হয়—সুখমুও চূণ প করখত পারা যায়। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপনার সবই অিরভুত। 
  

স্বামীজী॥ অিরভুত বখি লবখেষ একটা লকেুই ফনই। অজ্ঞানতাই অধকার। তাখতই সব 

ফঢখক ফরখ  অিরভুত ফি ায়। জ্ঞানাখিাখক সব উজিন্ন হখি লকেুরই আর অিরভুতত্ব 

থাখক না। এমন ফয অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, তা-ও িুলকখয় যায়! যা াঁখক জানখি সব 

জানা যায়, তা াঁখক জানর— তা াঁর কথা ভাব—ফসই আত্মা িতযক্ষ হখি োস্ত্রাথ প 

‘করামিকবৎ’ িতযক্ষ হখব। পুরাতন ঋলষগখণর হখয়লেি, আর আমাখির হখব না? 

আমরাও মানুষ। একবার একজখনর জীবখন যা হখয়খে, ফচষ্টা করখি তা অবেযই 

আবার অখনযর জীবখনও লসদ্ধ হখব। History repeats itself—যা একবার ঘখটখে, তাই 

বার বার ঘখট। এই আত্মা সব পভূখত সমান। ফকবি িলত ভূখত তা াঁর লবকাখের তারতময 
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আখে মাত্র। এই আত্মা লবকাে করবার ফচষ্টা করর। ফি লব— বুজদ্ধ সব লবষখয় িখবে 

করখব। অনাত্মজ্ঞ পুুখষর বুজদ্ধ একখিেিলে পনী। আত্মজ্ঞ পুুখষর বুজদ্ধ সব পগ্রালসনী। 

আত্মার িকাে হখি ফি লব, িে পন লবজ্ঞান সব আয়ত্ত হখয় যাখব। লসংহগজপখন আত্মার 

মলহমা ফঘাষণা করর, জীবখক অভয় লিখয় বির—‘উলত্তষ্ঠত জাগ্রত িাপয বরানর 

লনখবাধ্ত’—Arise! Awake! And stop not till the goal is reached. (ওে, জাখগা, 

িখক্ষয না ফপৌৌঁোন পয পন্ত থালমও না।) 
  

  
  

১৭ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—১৮৯৮ 

  

  
  

আজ ি-ুলিন হইি লেষয ফবিুখড় নীিাম্বরবাবুর বাগানবাটীখত স্বামীজীর কাখে 

রলহয়াখে। কলিকাতা হইখত অখনক যুবক এ-সময় স্বামীজীর কাখে যাতায়াত করায় 

মখে ফযন আজকাি লনতয-উৎসব। কত ধ্ম পচচপা, কত সাধ্নভজখনর উিযম, কত 

িীনিুঃ খমাচখনর উপায় আখিালচত হইখতখে! 
  

আজ স্বামীজী লেষযখক তা াঁহার কখক্ষ রাখত্র থালকবার অনুমলত লিয়াখেন। এই 

ফসবালধ্কার পাইয়া লেখষযর হৃিখয় আজ আনন্দ আর ধ্খর না। িসাি-গ্রহণাখন্ত ফস 

স্বামীজীর পিখসবা কলরখতখে, এমন সময় স্বামীজী বলিখিনঃ 

  

এমন জায়গা ফেখড় তুই লকনা কলিকাতায় ফযখত চাস—এ াখন ফকমন পলবত্র ভাব, 

ফকমন গোর হাওয়া, ফকমন সব সাধু্র সমাগম! এমন স্থান লক আর ফকাথাও  ুাঁখজ 

পালব? 

  

লেষয॥ মহােয়, বহু জোন্তখরর তপসযায় আপনার সেিাভ হইয়াখে। এ ন যাহাখত 

আর না মায়াখমাখহর মখধ্য পলড়, কৃপা কলরয়া তাহা কলরয়া লিন। এ ন িতযক্ষ 

অনুভূলতর জনয মন মাখি মাখি বড় বযাকুি হয়। 
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স্বামীজী॥ আমারও অমন কত হখয়খে। কােীপুখরর বাগাখন একলিন োকুখরর কাখে 

 ুব বযাকুি হখয় িাথ পনা জালনখয়লেিুম। তারপর সধযার সময় ধ্যান করখত করখত 

লনখজর ফিহ  ুাঁখজ ফপিুম না। ফিহটা এখকবাখর ফনই মখন হখয়লেি। চন্দ্র সূয প, ফিে 

কাি আকাে—সব ফযন একাকার হখয় ফকাথায় লমলিখয় লগখয়লেি, ফিহালি-বুজদ্ধর িায় 

অভাব হখয়লেি, িায় িীন হখয় লগেিুম আর লক! একটু ‘অহং’ লেি, তাই ফস সমালধ্ 

ফথখক লেখরলেিুম। ঐরূপ সমালধ্কাখিই ‘আলম’ আর ‘ব্রখহ্মর’ ফভি চখি যায়, সব এক 

হখয় যায়, ফযন মহাসমুদ্র—জি জি, আর লকেুই ফনই, ভাব আর ভাষা সব েুলরখয় 

যায়। ‘অবাে র্মনখসাখগাচরমর’ কথাটা ঐ সমখয়ই টেক টেক উপিলি হয়। নতুবা 

‘আলম ব্রহ্ম’ এ-কথা সাধ্ক য ন ভাবখে বা বিখে ত নও ‘আলম’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই িুই 

পিাথ প পৃথকর  থাখক—ভদ্বতভান থাখক। তারপর ঐরূপ অবস্থািাখভর জনয বারংবার 

ফচষ্টা কখরও আনখত পারিুম না। োকুরখক জানাখত বিখিন, ‘লিবারাত্র ঐ অবস্থাখত 

থাকখি মা-র কাজ হখব না; ফসজনয এ ন আর ঐ অবস্থা আনখত পারলব না, কাজ 

করা ফেষ হখি পর আবার ঐ অবস্থা আসখব।’ 
  

লেষয॥ লনঃখেষ সমালধ্ বা টেক টেক লনলব পকে সমালধ্ হইখি তখব লক ফকহই আর 

পুনরায় অহংজ্ঞান আশ্রয় কলরয়া ভদ্বতভাখবর রাজখত্ব—সংসাখর লেলরখত পাখর না? 

  

স্বামীজী॥ োকুর বিখতন, ‘একমাত্র অবতাখররাই জীবলহখত ঐ সমালধ্ ফথখক ফনখব 

আসখত পাখরন। সাধ্ারণ জীবখনর আর বুযত্থান হয় না; একুে লিন মাত্র জীলবত ফথখক 

তাখির ফিহটা শুষ্ক পখত্রর মত সংসাররূপ বৃক্ষ হখত  খস পখড় যায়।’ 
  

লেষয॥ মন লবিুপ্ত হইয়া য ন সমালধ্ হয়, মখনর ফকান তরেই য ন আর থাখক না, 

ত ন আবার লবখক্ষখপর—আবার অহংজ্ঞান িইয়া সংসাখর লেলরবার সম্ভাবনা 

ফকাথায়? মনই য ন নাই, ত ন ফক লক লনলমত্তই বা সমালধ্-অবস্থা োলড়য়া ভদ্বতরাখজয 

নালময়া আলসখব? 

  

স্বামীজী॥ ফবিান্তোখস্ত্রর অলভিায় এই ফয, লনঃখেষ লনখরাধ্-সমালধ্ ফথখক পুনরাবৃলত্ত 

হয় না; যথা—‘অনাবৃলত্তঃ েোৎ।’ লকন্তু অবতাখররা এক-আধ্টা সামানয বাসনা 

জীবলহতকখে ফরখ  ফিন। তাই ধ্খর আবার super conscious state (জ্ঞানাতীত ভূলম) 

ফথখক conscious state-এ—‘আলম তুলম’-জ্ঞানমূিক ভদ্বতভূলমখত আখসন। 
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লেষয॥ লকন্তু মহােয়, যলি এক-আধ্টা বাসনাও থাখক, তখব তাহাখক লনঃখেষ লনখরাধ্-

সমালধ্ বলি লকরূখপ? কারণ োখস্ত্র আখে, লনঃখেষ লনলব পকে সমালধ্খত মখনর সব প 

বৃলত্তর, সকি বাসনার লনখরাধ্ বা ধ্বংস হইয়া যায়। 
  

স্বামীজী॥ মহািিখয়র পখর তখব সৃটষ্টই বা আবার ফকমন কখর হখব? মহািিখয়ও ফতা 

সব ব্রখহ্ম লমখে যায়? তারপখরও লকন্তু আবার োস্ত্রমুখ  সৃটষ্টিসে ফোনা যায়—সৃটষ্ট 

ও িয় িবাহাকাখর আবার চিখত থাখক। মহািিখয়র পখর সৃটষ্ট ও িখয়র পুনরাবতপখনর 

মত অবতার-পুুষলিখগর লনখরাধ্ এবং বুযত্থানও ফতমলন অিাসলেক ফকন হখব? 

  

লেষয॥ আলম যলি বলি, িয়কাখি পুনঃসৃটষ্টর বীজ ব্রখহ্ম িীনিায় থাখক এবং উহা 

মহািিয় বা লনখরাধ্-সমালধ্ নখহ, লকন্তু সৃটষ্টর বীজ ও েজক্তর—আপলন ফযমন বখিন 

potential (অবযক্ত) আকার-ধ্ারণ মাত্র? 

  

স্বামীজী॥ তা হখি আলম বিব, ফয ব্রখহ্ম ফকান লবখেষখণর আভাস ফনই—যা লনখি পপ ও 

লনগু পণ—তা াঁর দ্বারা এই সৃটষ্টই বা লকরূখপ projected (বলহগ পত) হওয়া সম্ভব হয়, তার 

জবাব ফি। 
  

লেষয॥ ইহা ফতা seeming projection (আপাতিতীয়মান বলহঃিকাে)! ফস কথার 

উত্তখর ফতা োস্ত্র বলিয়াখে ফয, ব্রহ্ম হইখত সৃটষ্টর লবকােটা মুমরীলচকার মত ফি া 

যাইখতখে বখট, লকন্তু বস্ত্যতঃ সৃটষ্ট িভৃলত লকেুই হয় নাই। ভাব-বস্ত্য ব্রখহ্মর অভাব বা 

লমথযা মায়ােজক্তবেতঃ এইরূপ ভ্রম ফি াইখতখে। 
  

স্বামীজী॥ সৃটষ্টটাই যলি লমথযা হয়—তখব জীখবর লনলব পকে-সমালধ্ ও সমালধ্ ফথখক 

বুযত্থানটাখকও তুই seeming (লমথযা) ধ্খর লনখত পালরস ফতা? জীব স্বতই ব্রহ্মস্বরূপ; 

তার আবার বখধর অনুভূলত লক? তুই ফয ‘আলম আত্মা’ এই অনুভব করখত চাস, ফসটাও 

তা হখি ভ্রম, কারণ োস্ত্র বিখে, You are already that (তুলম সব পিা ব্রহ্মই হখয় 

রখয়ে)। অতএব ‘অয়খমব লহ ফত বধঃ সমালধ্মনুলতষ্ঠলস’—তুই ফয সমালধ্িাভ করখত 

চাজিস, এটাই ফতার বধন। 
  

লেষয॥ এ ফতা বড় মুেলকখির কথা; আলম যলি ব্রহ্মই, তখব ঐ লবষখয়র সব পিা অনুভূলত 

হয় না ফকন? 
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স্বামীজী॥ Conscious plane-এ (‘তুলম- আলম’র ভদ্বতভূলমখত) ঐ কথা অনুভূলত করখত 

হখি একটা করণ বা যা দ্বারা অনুভব করলব, তা একটা চাই। মনই হখি আমাখির 

ফসই করণ। লকন্তু মন পিাথ পটা ফতা জড়। ফপেখন আত্মার িভায় মনটা ফচতখনর মত 

িলতভাত হখি মাত্র। পঞ্চিেীকার তাই বখিখেন, ‘লচিায়াবেতঃ েজক্তখিতখনব 

লবভালত সা’-লচৎস্বরূপ আত্মার োয়া বা িলতলবখম্বর আখবখেই েজক্তখক ভচতনযময়ী বখি 

মখন হয় এবং ঐ জনযই মনখকও ফচতনপিাথ প বখি ফবাধ্ হয়। অতএব ‘মন’ লিখয় শুদ্ধ 

ভচতনযস্বরূপ আত্মাখক ফয জানখত পারলব না, এ-কথা লনিয়। মখনর পাখর ফযখত 

হখব। মখনর পাখর ফতা আর ফকান করণ ফনই—এক আত্মাই আখেন; সুতরাং যাখক 

জানলব, ফসটাই আবার করণস্থানীয় হখয় িা াঁড়াখি। কতপা কম প করণ—এক হখয় 

িা াঁড়াখি। এজনয শ্রুলত বিখেন, ‘লবজ্ঞাতারমখর ফকন লবজানীয়াৎ।’ েি-কথা 

conscious plane-এর (ভদ্বতভূলমর) উপখর একটা অবস্থা আখে, ফস াখন কতপা-কম প-

করণালির ভদ্বতভান ফনই। মন লনুদ্ধ হখি তা িতযক্ষ হয়। অনয ভাষা ফনই বখি ঐ 

অবস্থাটটখক ‘িতযক্ষ’ করা বিলে; নতুবা ফস অনুভব-িকাখের ভাষা ফনই! েঙ্করাচায প 

তাখক ‘অপখরাক্ষানুভূলত’ বখি ফগখেন। ঐ িতযক্ষানুভূলত বা অপখরাক্ষানুভূলত হখিও 

অবতাখররা নীখচ ফনখব এখস ভদ্বতভূলমখত তার আভাস ফিন। ফসজনযই বখি, 

(আপ্তপুুখষর) অনুভব ফথখকই ফবিালি োখস্ত্রর উৎপলত্ত হখয়খে। সাধ্ারণ জীখবর 

অবস্থা লকন্তু ‘নুখনর পুতুখির সমুদ্র মাপখত লগখয় গখি যাওয়ার’ মত; বুিলি? ফমাট 

কথা হখি ফয, ‘তুই ফয লনতযকাি ব্রহ্ম’ এই কথাটা জানখত হখব মাত্র; তুই সব পিা তাই 

হখয় রখয়লেস, তখব মাি ান ফথখক একটা জড় মন (যাখক োখস্ত্র ‘মায়া’ বখি) এখস 

ফসটা বুিখত লিখি না; ফসই সূক্ষ্ম, জড়রূপ উপািাখন লনলম পত মনরূপ পিাথ পটা 

িেলমত হখি—আত্মার িভায় আত্মা আপলনই উিালসত হন। এই মায়া বা মন ফয 

লমথযা, তার একটা িমাণ এই ফয, মন লনখজ জড় ও অধকার-স্বরূপ। ফপেখন আত্মার 

িভায় ফচতনবৎ িতীত হয়। এটা য ন বুিখত পারলব, ত ন এক অ ণ্ড ফচতখন মখনর 

িয় হখয় যাখব; ত নই অনুভূলত হখব— ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম।’ 
  

অতঃপর স্বামীজী বলিখিন, ‘ফতার ঘুম পাখি বুজি?—তখব ফো।’ লেষয স্বামীজীর 

পাখের লবোনায় শুইয়া লনদ্রা যাইখত িালগি। ফেষ রাখত্র ফস এক অিরভুত স্বপ্ন ফিল য়া 

লনদ্রাভখে আনখন্দ েযযা তযাগ কলরি। িাখত গোোনাখন্ত লেষয আলসয়া ফিল ি 

স্বামীজী মখের নীখচর তিায় বড় ফবঞ্চ ালনর উপর পূব পাসয হইয়া বলসয়া আখেন। গত 

রাখত্রর স্বপ্ন-কথা স্মরণ কলরয়া স্বামীজীর পািপদ্ম অচপনা কলরবার জনয স্বামীজীর 
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অনুমলত িাথ পনা কলরি। তাহার একান্ত আগ্রখহ স্বামীজী সম্মত হইখি ফস কতকগুলি 

ধু্তুরা পুষ্প সংগ্রহ কলরয়া আলনয়া স্বালম-েরীখর মহালেখবর অলধ্ষ্ঠান লচন্তা কলরয়া 

লবলধ্মত তা াঁহার পূজা কলরি। 
  

পূজাখন্ত স্বামীজী লেষযখক বলিখিন, ‘ফতার পূজা ফতা হি, লকন্তু বাবুরাম (ফিমানন্দ) 

এখস ফতাখক এ লন ফ খয় ফেিখব! তুই লকনা োকুখরর পুখজার বাসখন (পুষ্পপাখত্র) 

আমার পা ফরখ  পুখজা করলি?’ কথাগুলি বিা ফেষ হইখত না হইখত স্বামী ফিমানন্দ 

ফস াখন উপলস্থত হইখিন এবং স্বামীজী তা াঁহাখক বলিখিন, ‘ওখর, ফি র, আজ লক কাণ্ড 

কখরখে! োকুখরর পুখজার থািা বাসন চন্দন এখন ও আজ আমায় পুখজা কখরখে।’ 

স্বামী ফিমানন্দ মহারাজ হালসখত হালসখত বলিখিন, ‘তা ফবে কখরখে; তুলম আর োকুর 

লক লভন্ন?’ কথা শুলনয়া লেষয লনভপয় হইি। 
  

লেষয ফগা াঁড়া লহন্দ;ু অ ািয িূখর থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রবয পয পন্ত  ায় না। এজনয 

স্বামীজী লেষযখক ক নও ক নও ‘ভট র্চায’ বলিয়া ডালকখতন। িাখত জিখযাগসমখয় 

লবিাতী লবসু্কটালি  াইখত  াইখত স্বামীজী সিানন্দ স্বামীখক বলিখিন, ‘ভট র্চাযখক ধ্খর 

লনখয় আয় ফতা।’ আখিে শুলনয়া লেষয লনকখট উপলস্থত হইখি স্বামীজী ঐ-সকি 

দ্রখবযর লকজঞ্চৎ তাহাখক িসািস্বরূখপ  াইখত লিখিন। লেষয লদ্বধ্া না কলরয়া তাহা গ্রহণ 

কলরি ফিল য়া স্বামীজী তাহাখক বলিখিন, ‘আজ লক ফ লি তা জালনস? এগুলি লডখমর 

ভতরী!’ উত্তখর ফস বলিি, ‘যাহাই থাকুক আমার জালনবার িখয়াজন নাই। আপনার 

িসািরূপ অমৃত  াইয়া অমর হইিাম।’ শুলনয়া স্বামীজী বলিখিন, ‘আজ ফথখক ফতার 

জাত, বণ প, আলভজাতয, পাপপুণযালি, অলভমান জখের মত িূর ফহাক—আেীব পাি 

করলে।’ 
  

অপরাখে স্বামীজীর কাখে মান্দ্রাখজর একাউখেে ফজনাখরি বাবু মেথনাথ ভট্টাচায প 

উপলস্থত হইখিন। আখমলরকা যাইবার পূখব প মান্দ্রাখজ স্বামীজী কখয়ক লিন ইাঁহার 

বাটীখত অলতলথ হইয়ালেখিন এবং তিবলধ্ ইলন স্বামীজীখক লবখেষ ভজক্ত-শ্রদ্ধা 

কলরখতন। ভট্টাচায প মহােয় স্বামীজীখক পািাতয ফিে ও ভারতবষ প সম্বখধ নানা কথা 

জজজ্ঞাসা কলরখত িালগখিন। স্বামীজী তা াঁহাখক ঐ-সকি িখশ্নর উত্তর িিান কলরয়া 

এবং অনয নানারূখপ আপযালয়ত কলরয়া বলিখিন, ‘একলিন এ াখন ফথখকই যান না।’ 

মেথবাবু তাহাখত রাজী হইয়া ‘আর একলিন এখস থাকা যাখব’ বলিয়া লবিায় গ্রহণ 

কলরখিন। 
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১৮ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয আজ িাখত মখে আলসয়াখে। স্বামীজীর পািপদ্ম বন্দনা কলরয়া িা াঁড়াইবামাত্র 

স্বামীজী বলিখিন, ‘লক হখব আর চাকলর কখর? না হয় একটা বযবসা করর।’ লেষয ত ন 

এক স্থাখন একটট িাইখভট মাষ্টালর কখর মাত্র। সংসাখরর ভার ত নও তাহার ঘাখর 

পখড় নাই। আনখন্দ লিন কাটায়। লেক্ষকতা-কায প-সম্বখধ জজজ্ঞাসা করায় স্বামীজী 

বলিখিনঃ 

  

অখনক লিন মাষ্টালর করখি বুজদ্ধ  ারাপ হখয় যায়; জ্ঞাখনর লবকাে হয় না। লিনরাত 

ফেখির িখি ফথখক ক্রখম জড়বৎ হখয় যায়। আর মাষ্টালর কলরস না। 
  

লেষয॥ তখব লক কলরব? 

  

স্বামীজী॥ ফকন? যলি ফতার সংসারই করখত হয়, যলি অথ প-উপাখয়র স্পৃহাই থাখক, 

তখব যা—আখমলরকায় চখি যা। আলম বযবসাখয়র বুজদ্ধ ফিব। ফি লব পা াঁচ বেখর কত 

টাকা এখন ফেিখত পারলব। 
  

লেষয॥ লক বযবসা কলরব? টাকাই বা ফকাথা হইখত পাইব? 

  

স্বামীজী॥ পাগখির মত লক বকলেস? ফভতখর অিময েজক্ত রখয়খে। শুধু্ ‘আলম লকেু 

নই’ ফভখব ফভখব বীয পহীন হখয় পখড়লেস। তুই ফকন?—সব জাতটা তাই হখয় পখড়খে! 

একবার ফবলড়খয় আয়—ফি লব ভারখততর ফিখে ফিাখকর জীবন-িবাহ ফকমন তরতর 

কখর িবি ফবখগ বখয় যাখি। আর ফতারা লক করলেস? এত লবিযা লেখ  পখরর ফিাখর 

লভ ারীর মত ‘চাকলর িাও, চাকলর িাও’ বখি ফচাঁ চাজিস। জখুতা ফ খয় ফ খয়—িাসত্ব 

কখর কখর ফতারা লক আর মানুষ আলেস! ফতাখির মূিয এক কানাকলড়ও নয়। এমন 
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সজিা সেিা ফিে, ফয াখন িকৃলত অনয সকি ফিখের ফচখয় ফকাটটগুখণ ধ্ন-ধ্ানয 

িসব করখেন, ফস াখন ফিহধ্ারণ কখর ফতাখির ফপখট অন্ন ফনই, লপখে কাপড় ফনই! 

ফয ফিখের ধ্ন-ধ্ানয পৃলথবীর অনয সব ফিখে civilization (সভযতা) লবতার কফরখে, 

ফসই অন্নপূণ পার ফিখে ফতাখির এমন িুিপো? ঘৃলণত কুকর কুর অখপক্ষাও ফয ফতাখির 

িুিপো হখয়খে! ফতারা আবার ফতাখির ফবিখবিাখন্তর বড়াই কলরস! ফয জাত সামানয 

অন্নবখস্ত্রর সংস্থান করখত পাখর না, পখরর মু াখপক্ষী হখয় জীবনধ্ারণ কখর, ফস 

জাখতর আবার বড়াই! ধ্ম পকম প এ ন গোয় ভালসখয় আখগ জীবনসংগ্রাখম অগ্রসর হ। 

ভারখত কত জজলনষ জোয়। লবখিেী ফিাক ফসই raw material (কাাঁচা মাি) লিখয় তার 

সাহাখযয ফসানা েিাখি। আর ফতারা ভারবাহী গিপখভর মত তাখির মাি ফটখন 

মরলেস। ভারখত ফয-সব পণয উৎপন্ন হয়, ফিেলবখিখের ফিাক তাই লনখয় তার ওপর 

বুজদ্ধ  রচ কখর, নানা জজলনষ তখয়র কখর বড় হখয় ফগি; আর ফতারা ফতাখির 

বুজদ্ধটাখক লসন্দখুক পুখর ফরখ  ঘখরর ধ্ন পরখক লবলিখয় ‘হা অন্ন, হা অন্ন’ কখর 

ফবড়াজিস! 
  

লেষয॥ লক উপাখয় অন্ন-সংস্থান হইখত পাখর, মহােয়? 

  

স্বামীজী॥ উপায় ফতাখিরই হাখত রখয়খে। ফচাখ  কাপড় ফবাঁখধ্ বিলেস, ‘আলম অধ, 

লকেুই ফি খত পাই না!’ ফচাখ র বা াঁধ্ন লোঁখড় ফেি, ফি লব মধ্যােসূখয পর লকরখণ জগৎ 

আখিা হখয় রখয়খে। টাকা না ফজাখট ফতা জাহাখজর  ািাসী হখয় লবখিখে চখি যা। 

লিেী কাপড়, গামো, কুখিা, িা াঁটা মাথায় কখর আখমলরকা-ইওখরাখপ পখথ পখথ ফেলর 

করখগ। ফি লব—ভারত-জাত জজলনখষর এ নও কত কির! আখমলরকায় ফি িুম, 

হুগিী ফজিার কতকগুলি মুসিমান ঐরূখপ ফেলর কখর কখর ধ্নবানর হখয় পখড়খে। 

তাখির ফচখয়ও লক ফতাখির লবিযাবুজদ্ধ কম? এই ফি র না—এখিখে ফয ফবনারসী োড়ী 

হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃলথবীর আর ফকাথাও জোয় না। এই কাপড় লনখয় 

আখমলরকায় চখি যা। ফস ফিখে ঐ কাপখড় গাউন ভতরী কখর লবক্রী করখত ফিখগ যা, 

ফি লব কত টাকা আখস। 
  

লেষয॥ মহােয়, তারা ফবনারসী োড়ীর গাউন পলরখব ফকন? শুখনলে, লচত্রলবলচত্র 

কাপড় ওখিখের ফমখয়রা পেন্দ কখর না। 
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স্বামীজী॥ ফনখব লকনা, তা আলম বুিব এ ন। তুই উিযম কখর চখি যা ফিল ! আমার 

বহু বধুবাধব ফস ফিখে আখে। আলম ফতাখক তাখির কাখে introduce (পলরলচত) কখর 

লিজি। তাখির ফভতর ঐগুলি অনুখরাধ্ কখর িথমটা চালিখয় ফিব। তারপর ফি লব—

কত ফিাক তা াঁখির follow (অনুসরণ) করখব। তুই ত ন মাি লিখয় কুলিখয় উেখত 

পারলবলন। 
  

লেষয॥ কলরবার মূিধ্ন ফকাথায় পাইব? 

  

স্বামীজী॥ আলম ফয কখর ফহাক ফতাখক start (আরম্ভ) কলরখয় ফিব। তারপর লকন্তু ফতার 

লনখজর উিযখমর উপর সব লনভপর করখব। ‘হখতা বা িাপ্স্যলস স্বগ পং জজত্বা বা ফভাক্ষযখস 

মহীমর’—এই ফচষ্টায় যলি মখর যাস তা-ও ভাি, ফতাখক ফিখ  আরও িে জন অগ্রসর 

হখব। আর যলি success (সেিতা) হয়, ফতা মহাখভাখগ জীবন কাটখব। 
  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। লকন্তু সাহখস কুিায় না। 
  

স্বামীজী॥ তাইখতা বিলে বাবা, ফতাখির শ্রদ্ধা ফনই—আত্মিতযয়ও ফনই। লক হখব 

ফতাখির? না হখব সংসার, না হখব ধ্ম প। হয় ঐ-িকার উখিযাগ উিযম কখর সংসাখর 

successful (গণয মানয সেি) হ—নয় ফতা সব ফেখড়-েুখড় লিখয় আমাখির পখথ 

আয়। ফিে-লবখিখের ফিাকখক ধ্ম প উপখিে লিখয় তাখির উপকার কর। তখব ফতা 

আমাখির মত লভক্ষা লমিখব। আিান-িিান না থাকখি ফকউ কাুর লিখক চায় না। 

ফি লেস ফতা আমরা িুখটা ধ্ম পকথা ফোনাই, তাই ফগরখতরা আমাখির িুমুখো অন্ন 

লিখি। ফতারা লকেুই করলবলন, ফতাখির ফিাখক অন্ন ফিখব ফকন? চাকলরখত ফগািালমখত 

এত িুঃ  ফিখ ও ফতাখির ফচতনা হখি না, কাখজই িুঃ ও িূর হখি না! এ লনিয়ই 

ভিবী মায়ার ফ িা! ওখিখে ফি িুম, যারা চাকলর কখর, parliament-এ (জাতীয় 

সলমলতখত) তাখির স্থান ফপেখন লনলিপষ্ট। যারা লনখজর উিযখম লবিযায় বুজদ্ধখত 

স্বনামধ্নয হখয়খে, তাখির বসবার জনযই front seat (সামখনর আসনগুলি)। ও-সব 

ফিখে জাত-োখতর উৎপাত ফনই। উিযম ও পলরশ্রখম ভাগযিক্ষ্মী যা াঁখির িলত িসন্না, 

তা াঁরাই ফিখের ফনতা ও লনয়ন্তা বখি গণয হন। আর ফতাখির ফিখে জাখতর বড়াই কখর 

কখর ফতাখির অন্ন পয পন্ত জটুখে না। একটা েুাঁচ গড়বার ক্ষমতা ফনই, ফতারা আবার 

ইংখরজখির criticize (ফিাষগুণ-লবচার) করখত যাস—আহম্মক! ওখির পাখয় ধ্খর 

জীবন-সংগ্রাখমাপখযাগী লবিযা, লেেলবজ্ঞান, কম পতৎপরতা লে খগ। য ন উপযুক্ত 
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হলব, ত ন ফতাখির আবার আির হখব। ওরাও ত ন ফতাখির কথা রা খব। ফকাথাও 

লকেুই ফনই, ফকবি Congress (কংখগ্রস—জাতীয় মহাসলমলত) কখর ফচাঁ চালমলচ করফি 

লক হখব? 

  

লেষয॥ মহােয়, ফিখের সমত লেলক্ষত ফিাকই লকন্তু উহাখত ফযাগিান কলরখতখে। 
  

স্বামীজী॥ কখয়কটা পাস লিখি বা ভাি বকর তৃতা করখত পারখিই ফতাখির কাখে 

লেলক্ষত হি! ফয লবিযার উখেখষ ইতর-সাধ্ারণখক জীবনসংগ্রাখম সমথ প করখত পারা 

যায় না, যাখত মানুখষর চলরত্রবি, পরাথ পতৎপরতা, লসংহসাহলসকতা এখন ফিয় না, ফস 

লক আবার লেক্ষা? ফয লেক্ষায় জীবখন লনখজর পাখয়র উপখর িা াঁড়াখত পাড়া যায়, ফসই 

হখি লেক্ষা। আজকািকার এই সব সু্কি-কখিখজ পখড় ফতারা ফকমন এক িকাখরর 

একটা dyspeptic (অজীণ প ফরাগাক্রান্ত) জাত ভতরী হজিস। ফকবি machine (কি)-

এর মত  াটলেস, আর ‘জায়স্ব লম্রয়স্ব’ এই বাখকযর সালক্ষস্বরূপ হখয় িা াঁলড়খয়লেস। এই 

ফয চাষাভুখষা, মুলচ-মুদ্দােরাে—এখির কম পতৎপরতা ও আত্মলনষ্ঠা ফতাখির অখনখকর 

ফচখয় ফঢর ফবেী। এরা নীরখব লচরকাি কাজ কখর যাখি, ফিখের ধ্ন-ধ্ানয উৎপন্ন 

করখে, মুখ  কথাটট ফনই। এরা েীঘ্রই ফতাখির উপখর উখে যাখব! Capital (মূিধ্ন) 

তাখির হাখত লগখয় পড়খে—ফতাখির মত তাখির অভাখবর জনয তাড়না ফনই। বতপমান 

লেক্ষায় ফতাখির বালহযক হাি-চাি বিখি লিখি, অথচ নূতন নূতন উিাবনী েজক্তর 

অভাখব ফতাখির অথ পাগখমর উপায় হখি না। ফতারা এই-সব সলহষু্ণ নীচ জাতখির 

ওপর এতলিন অতযাচার কখরলেস, এ ন এরা তার িলতখোধ্ ফনখব। আর ফতারা ‘হা 

চাকলর, ফজা চাকলর’ কখর কখর ফিাপ ফপখয় যালব। 
  

লেষয॥ মহােয়, অপর ফিখের তুিনায় আমালিখগর উিাবনী েজক্ত অে হইখিও 

ভারখতর ইতর জালতসকি ফতা আমাখির বুজদ্ধখতই চালিত হইখতখে। অতএব ব্রাহ্মণ-

কায়স্থালি ভদ্র জালতলিগখক জীবনসংগ্রাখম পরাজজত কলরবার েজক্ত ও লেক্ষা ইতর 

জালতরা ফকাথায় পাইখব? 

  

স্বামীজী॥ ফতাখির মত তারা কতকগুখিা বই-ই না-হয় না পখড়খে। ফতাখির মত োটপ-

ফকাট পখর সভয না-হয় নাই হখত লেখ খে। তাখত আর লক এি ফগি! লকন্তু এরাই হখি 

জাখতর ফমুিণ্ড—সব ফিখে। এই ইতর ফশ্রণীর ফিাক কাজ বধ করখি ফতারা অন্নবস্ত্র 

ফকাথায় পালব? একলিন ফমথররা কলিকাতায় কাজ বধ করখি হা-হুতাে ফিখগ যায়, 
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লতন লিন ওরা কাজ বধ করখি মহামারীখত েহর উজাড় হখয় যায়! শ্রমজীবীরা কাজ 

বধ করখি ফতাখির অন্নবস্ত্র ফজাখট না। এখির ফতারা ফোট ফিাক ভাবলেস, আর 

লনখজখির লেলক্ষত বখি বড়াই করলেস? 

  

জীবনসংগ্রাখম সব পিা বযত থাকাখত লনম্নখশ্রণীর ফিাকখির এতলিন জ্ঞাখনাখেষ হয়লন। 

এরা মানববুজদ্ধ-লনয়লন্ত্রত কখির মত একই ভাখব এতলিন কাজ কখর এখসখে, আর 

বুজদ্ধমান চতুর ফিাখকরা এখির পলরশ্রম ও উপাজপখনর সারাংে গ্রহণ কখরখে; সকি 

ফিখেই ঐ-রকম হখয়খে। লকন্তু এ ন আর ফস কাি ফনই। ইতরজালতরা ক্রখম ঐ-কথা 

বুিখত পারখে এবং তার লবুখদ্ধ সকখি লমখি িা াঁলড়খয় আপনাখির নযাযয গণ্ডা আিায় 

করখত িৃঢ়িলতজ্ঞ হখয়খে। ইওখরাপ-আখমলরকায় ইতরজালতরা ফজখগ উখে ঐ িড়াই 

আখগ আরম্ভ কখর লিখয়খে। ভারখতও তার িক্ষণ ফি া লিখয়খে, ফোটখিাকখির ফভতর 

আজকাি এত ফয ধ্ম পঘট হখি, ওখতই ঐ-কথা ফবািা যাখি। এ ন হাজার ফচষ্টা 

করখিও ভদ্র জাখতরা ফোট জাতখির আর িাবাখত পারখব না। এ ন ইতরজাতখির 

নযাযয অলধ্কার ফপখত সাহাযয করখিই ভদ্র জাতখির কিযাণ। 
  

তাই ফতা বলি, ফতারা এই mass (জনসাধ্ারণ)-এর ফভতর লবিযার উখেষ যাখত হয়, 

তাখত ফিখগ যা। এখির বুজিখয় বিখগ, ‘ফতামরা আমাখির ভাই, েরীখরর একাে; 

আমরা ফতামাখির ভািবালস, ঘৃণা কলর না।’ ফতাখির এই sympathy (সহানুভূলত) ফপখি 

এরা েত- গুণ উৎসাখহ কায পতৎপর হখব। আধু্লনক লবজ্ঞানসহাখয় এখির জ্ঞাখনাখেষ 

কখর ফি। ইলতহাস, ভূখগাি, লবজ্ঞান, সালহতয—সখে সখে ধ্খম পর গূঢ়তত্ত্বগুলি এখির 

ফে া। ঐ লেক্ষার লবলনমখয় লেক্ষকগখণরও িালরদ্রয ঘুখচ যাখব। আিানিিাখন উভখয়ই 

উভখয়র বধুস্থানীয় হখয় িা াঁড়াখব। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ইহাখির লভতর লেক্ষার লবতার হইখি ইহারাও ফতা আবার কাখি 

আমাখির মত উব পরমজতষ্ক অথচ উিযমহীন ও অিস হইয়া উহালিখগর অখপক্ষা 

লনম্নখশ্রণীর ফিাকলিখগর পলরশ্রখমর সারাংে গ্রহণ কলরখত থালকখব? 

  

স্বামীজী॥ তা ফকন হখব? জ্ঞাখনাখেষ হখিও কুখমার কুখমারই থাকখব, ফজখি ফজখিই 

থাকখব, চাষা চাষই করখব। জাত-বযবসা োড়খব ফকন? ‘সহজং কম প ফকৌখন্তয় 

সখিাষমলপ ন তযখজৎ’—এই ভাখব লেক্ষা ফপখি এরা লনজ লনজ বৃত্ত োড়খব ফকন? 

জ্ঞানবখি লনখজর সহজাত কম প যাখত আরও ভাি কখর করখত পাখর, ফসই ফচষ্টা 
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করখব। ি-ুিে জন িলতভাোিী ফিাক কাখি তাখির ফভতর ফথখক উেখবই উেখব। 

তাখির ফতারা (ভদ্র জালতরা) ফতাখির ফশ্রণীর ফভতর কখর লনলব। ফতজস্বী লবশ্বালমত্রখক 

ব্রাহ্মখণরা ফয ব্রাহ্মণ বখি স্বীকার কখর লনখয়লেি, তাখত ক্ষজত্রয় জাতটা ব্রাহ্মণখির 

কাখে ত ন কতিূর কৃতজ্ঞ হখয়লেি—বির ফিল ? ঐরূপ sympathy (সহানুভূলত) ও 

সাহাযয ফপখি মানুষ ফতা িূখরর কথা, পশুপক্ষীও আপনার হখয় যায়। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপলন যাহা বলিখতখেন, তাহা সতয হইখিও ভখদ্রতর ফশ্রণীর লভতর 

এ নও ফযন বহু বযবধ্ান রলহয়াখে বলিয়া ফবাধ্ হয়। ভারতবখষ পর ইতর জালতলিখগর 

িলত ভদ্রখিাকলিখগর সহানুভূলত আনয়ন করা বড় কটেন বযাপার বলিয়া ফবাধ্ হয়। 
  

স্বামীজী॥ তা না হখি লকন্তু ফতাখির (ভদ্র জালতখির) কিযাণ ফনই। ফতারা লচরকাি যা 

কখর আসলেস—ঘরাঘলর িাোিাটে কখর সব ধ্বংস হখয় যালব! এই mass (জনসাধ্ারণ) 

য ন ফজখগ উেখব, আর তাখির ওপর ফতাখির (ভদ্রখিাকখির) অতযাচার বুিখত 

পারখব—ত ন তাখির েুৎকাখর ফতারা ফকাথায় উখড় যালব! তারাই ফতাখির ফভতর 

civilization (সভযতা) এখন লিখয়খে; তারাই আবার ত ন সব ফভখে ফিখব। ফভখব 

ফি র—গি-জাখতর হাখত অমন ফয িাচীন ফরামক সভযতা ফকাথায় ধ্বংস হখয় ফগি! 

এই জনয বলি, এইসব নীচ জাতখির ফভতর লবিযািান জ্ঞানিান কখর এখির ঘুম 

ভাোখত যত্নেীি হ। এরা য ন জাগখব—আর একলিন জাগখব লনিয়ই—ত ন 

তারাও ফতাখির কৃত উপকার লবস্মৃত হখব না, ফতাখির লনকট কৃতজ্ঞ হখয় থাকখব। 
  

এইরূপ কখথাপকথখনর পর স্বামীজী লেষযখক বলিখিনঃ ও-সব কথা এ ন থাক; তুই 

এ ন লক লস্থর করলি, তা বি। যা হয় একটা কর। হয়, ফকান বযবসাখয়র ফচষ্টা ফি , 

নয় ফতা আমাখির মত ‘আত্মখনা ফমাক্ষাথ পং জগজদ্ধতায় চ’ যথাথ প সন্নযাখসর পখথ চখি 

আয়। এই ফেষ পন্থাই অবেয ফশ্রষ্ঠ পন্থা, লক হখব োই সংসারী হখয়? বুখি ফতা ফি লেস 

সবই ক্ষলণক—‘নলিনীিিগতজিমলততরিং তদ্বজ্জীবনমলতেয়চপিমর’৪৭। অতএব 

যলি এই আত্মিতযয় িাভ করখত উৎসাহ হখয় থাখক ফতা আর কািলবিম্ব কলরস ফন। 

এ ুলন অগ্রসর হ। ‘যিহখরব লবরখজৎ তিহখরব িব্রখজৎ।’ পরাখথ প লনজ জীবন বলি 

লিখয় ফিাখকর ফিাখর ফিাখর লগখয় অভয়বাণী ফোনা—‘উলত্তষ্ঠত জাগ্রত িাপয বরানর 

লনখবাধ্ত।’ 
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১৯ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী ও নূতন মেভূলম 

কাি—৯ লডখসম্বর, ১৮৯৮ 

  

  
  

আজ নূতন মখের জলমখত স্বামীজী যজ্ঞ কলরয়া শ্রীশ্রীোকুর-িলতষ্ঠা কলরখবন। লেষয 

পূব পরাত্র হইখতই মখে আখে; োকুর-িলতষ্ঠা িে পন কলরখব—এই বাসনা। 
  

িাখত গোোন কলরয়া স্বামীজী োকুর-ঘখর িখবে কলরখিন। অনন্তর পূজখকর 

আসখন বলসয়া পুষ্পপাখত্র যতগুলি েুি-লবল্বপতরর লেি, সব িুই হাখত এককাখি 

তুলিয়া িইখিন এবং শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর শ্রীপািুকায় অিলি লিয়া ধ্যানস্থ হইখিন—

অপূব প িে পন। তা াঁহার ধ্ম পিভা-লবভালসত লেখগ্ধাজ্জ্বি কালন্তখত োকুর-ঘর ফযন লক এক 

অিরভুত আখিাখক পূণ প হইি! ফিমানন্দ ও অনযানয সন্নযালসগণ োকুর-ঘখরর দ্বাখর 

িা াঁড়াইয়া রলহখিন। 
  

ধ্যানপূজাবসাখন এইবার মেভূলমখত যাইবার আখয়াজন হইখত িালগি। তাম্রলনলম পত 

ফকৌটায় রলক্ষত শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর ভস্মালস্থ স্বামীজী স্বয়ং িলক্ষণ স্কখধ িইয়া অগ্রগামী 

হইখিন। অনযানয সন্নযালসগণসহ লেষয পিাৎ পিাৎ চলিি। েঙ্খ-ঘোখরাখি 

তটভূলম মু লরত হওয়ায় ভাগীরথী ফযন ঢি ঢি ভাখব নতৃয কলরখত িালগি। যাইখত 

যাইখত স্বামীজী লেষযখক বলিখিনঃ 

  

োকুর আমায় বখিলেখিন, ‘তুই কাাঁখধ্ কখর আমায় ফয াখন লনখয় যালব, আলম 

ফস াখনই যাব ও থাকব। তা গােতিাই লক, আর কুটীরই লক।’ ফসজনযই আলম স্বয়ং 

তা াঁখক কাাঁখধ্ কখর নূতন মেভূলমখত লনখয় যাজি। লনিয় জানলব, বহু কাি পয পন্ত 

‘বহুজনলহতায়’ োকুর ঐ স্থাখন লস্থর হখয় থাকখবন। 
  

লেষয॥ োকুর আপনাখক ক ন এই কথা বলিয়াখেন? 

  

স্বামীজী॥ (মখের সাধু্গণখক ফি াইয়া) ওখির মুখ  শুলনসলন?—কােীপুখরর বাগাখন। 
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লেষয॥ ওঃ! ফসই সমখয়ই বুজি োকুখরর গৃহস্থ ও সন্নযাসী ভক্তখির লভতর ফসবালধ্কার 

িইয়া িিািলি হইয়ালেি? 

  

স্বামীজী॥ ‘িিািলি’ টেক নয়, একটু মন-কষাকলষ হখয়লেি। জানলব, যা াঁরা োকুখরর 

ভক্ত, যা াঁরা টেক টেক তা াঁর কৃপা িাভ কখরখেন—তা গৃহস্থই ফহান আর সন্নযাসীই 

ফহান—তা াঁখির ফভতর িি-েি ফনই, থাকখতই পাখর না। তখব ওরূপ একটু-আধ্টু মন-

কষাকলষর কারণ লক তা জালনস? িখতযক ভক্ত োকুরখক আপন আপন বুজদ্ধর রখে 

রাটেখয় এক একজখন এক এক রকম ফিখ  ও ফবাখি। লতলন ফযন মহাসূয প, আর 

আমরা ফযন িখতযখক এক এক রকম রেীন কাাঁচ ফচাখ  লিখয় ফসই এক সূয পখক নানা 

রে-লবলেষ্ট বখি ফি লে। অবেয এই কথাও টেক ফয, কাখি এই ফথখকই িখির সৃটষ্ট হয়। 

তখব যারা ফসৌভাগযক্রখম অবতারপুুখষর সাক্ষাৎ সম্পখকপ আখস, তাখির জীবৎকাখি 

ঐরূপ ‘িি-েি’ সচরাচর হয় না। ফসই আত্মারাম পুুখষর আখিাখত তাখির ফচা  

িিখস যায়; অহঙ্কার, অলভমান, হীনবুজদ্ধ সব ফভখস যায়। কাখজই ‘িি-েি’ করবার 

তাখির অবসর হয় না; ফকবি ফয যার লনখজর ভাখব হৃিখয়র পূজা ফিয়। 
  

লেষয॥ মহােয়, তখব লক োকুখরর ভখক্তরা সকখিই তা াঁহাখক ভগবানর বলিয়া জালনখিও 

ফসই এক ভগবাখনর স্বরূপ তা াঁহারা লভন্ন লভন্ন ভাখব ফিখ ন এবং ফসজনযই তা াঁহাখির 

লেষয-িলেখষযরা কাখি এক একটট কু্ষদ্র গণ্ডীর লভতখর পলড়য়া ফোট ফোট িি বা 

সম্প্রিায়সকি গেন কলরয়া বখস? 

  

স্বামীজী॥ হা াঁ, এজনয কাখি সম্প্রিায় হখবই। এই ফি র না, ভচতনযখিখবর এ ন ি-ু

লতনে সম্প্রিায় হখয়খে; যীশুর হাজার হাজার মত ফবলরখয়খে; লকন্তু ঐ-সকি 

সম্প্রিায় ভচতনযখিব ও যীশুখকই মানখে। 
  

লেষয॥ তখব শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর ভক্তলিখগর মখধ্যও কাখি ফবাধ্ হয় বহু সম্প্রিায় 

হইখব? 

  

স্বামীজী॥ হখব ভবলক। তখব আমাখির এই ফয মে হখি, তাখত সকি মখতর, সকি 

ভাখবর সামিসয থাকখব। োকুখরর ফযমন উিার মত লেি, এটট টেক ফসই ভাখবর 

ফকন্দ্রস্থান হখব; এ ান ফথখক ফয মহাসমেখয়র উজিন্ন েটা ফবুখব, তাখত জগৎ প্লালবত 

হখয় যাখব। 
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এইরূপ কথাবাতপা চলিখত চলিখত সকখি মেভূলমখত উপলস্থত হইখিন। স্বামীজী 

স্কধলস্থত ফকৌটাটট জলমখত লবতীণ প আসখনাপলর নামাইয়া ভূলমষ্ঠ হইয়া িণাম কলরখিন। 

অপর সকখিও িণাম কলরখিন। 
  

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বলসখিন। পূজাখন্ত যজ্ঞালগ্ন িজ্বলিত কলরয়া ফহাম 

কলরখিন এবং সন্নযাসী ভ্রাতৃগখণর সহাখয় স্বহখত পায়সান্ন িস্ত্যত কলরয়া োকুরখক 

লনখবিন কলরখিন। ফবাধ্ হয়, ঐ লিন ঐ স্থাখন লতলন কখয়কটট গৃহস্থখক িীক্ষাও 

লিয়ালেখিন। পূজা সমাপন কলরয়া স্বামীজী সািখর সমাগত সকিখক আহ্বান ও 

সখম্বাধ্ন কলরয়া বলিখিনঃ 

  

আপনারা আজ কায়মখনাবাখকয োকুখরর পািপখদ্ম িাথ পনা কুন ফযন মহাযুগাবতার 

োকুর আজ ফথখক বহুকাি ‘বহুজনলহতায় বহুজনসু ায়’ এই পুণযখক্ষখত্র অবস্থান 

কখর এখক সব পধ্খম পর অপূব প সমেয়-ফকন্দ্র কখর রাখ ন। 
  

সকখিই করখজাখড় ঐরূখপ িাথ পনা কলরখিন। পূজাখন্ত স্বামীজী লেষযখক ডালকয়া 

বলিখিন, ‘োকুখরর এই ফকৌটা লেলরখয় লনখয় যাবার আমাখির (সন্নযাসীখির) কারও 

আর অলধ্কার ফনই; কারণ আজ আমরা োকুরখক এ াখন বলসখয়লে। অতএব তুই-ই 

মাথায় কখর োকুখরর এই ফকৌটা তুখি মখে লনখয় চি।’ লেষয ফকৌটা স্পে প কলরখত 

কুটেত হইখতখে ফিল য়া স্বামীজী বলিখিন, ‘ভয় ফনই, মাথায় কর, আমার আজ্ঞা।’ 
  

লেষয ত ন আনজন্দত লচখত্ত স্বামীজীর আজ্ঞা লেখরাধ্ায প কলরয়া ফকৌটা মাথায় তুলিয়া 

িইি এবং শ্রীগুুর আজ্ঞায় ঐ ফকৌটার স্পে পালধ্কার িাভ কলরয়া আপনাখক ধ্নয 

জ্ঞান কলরখত কলরখত চলিি। অখগ্র ফকৌটা-মতখক লেষয, পিাখত স্বামীজী, তারপর 

অনযানয সকখি আলসখত িালগখিন। পলথমখধ্য স্বামীজী তাহাখক বলিখিন, ‘োকুর 

আজ ফতার মতখক উখে ফতাখক আেীব পাি করখেন। সাবধ্ান, আজ ফথখক আর ফকান 

অলনতয লবষখয় মন লিসখন।’ একটট ফোট সা াঁখকা পার হইবার পূখব প স্বামীজী লেষযখক 

পুনরায় বলিখিন, ‘ফিল স, এবার  ুব সাবধ্ান,  ুব সতখকপ যালব।’ 
  

এইরূখপ লনলব পখে মখে (নীিাম্বর বাবুর বাগাখন) উপলস্থত হইয়া সকখিই আনন্দ কলরখত 

িালগখিন। স্বামীজী লেষযখক এ ন কথািসখে বলিখত িালগখিনঃ 
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োকুখরর ইিায় আজ তা াঁর ধ্ম পখক্ষখত্রর িলতষ্ঠা হি। বার বেখরর লচন্তা আমার মাথা 

ফথখক নামি। আমার মখন এ ন লক হখি, জালনস? এই মে হখব লবিযা ও সাধ্নার 

ফকন্দ্রস্থান। ফতাখির মত ধ্ালম পক গৃহখস্থরা এর চারলিককার জলমখত ঘরবাড়ী কখর 

থাকখব, আর মাি াখন তযাগী সন্নযাসীরা থাকখব। আর মখের ঐ িলক্ষখণর জলমটায় 

ইংিণ্ড ও আখমলরকার ভক্তখির থাকবার ঘর-ফিার হখব। এরূপ হখি ফকমন হয় বি 

ফিল ? 

  

লেষয॥ মহােয়, আপনার এ অিরভুত কেনা! 
  

স্বামীজী॥ কেনা লক ফর? সমখয় সব হখব। আলম ফতা পত্তন-মাত্র কখর লিজি—এর পর 

আরও কত লক হখব! আলম কতক কখর যাব; আর ফতাখির ফভতর নানা idea (ভাব) 

লিখয় যাব। ফতারা পখর ফস-সব work out (কাখজ পলরণত) করলব। বড় বড় principle 

(নীলত) ফকবি শুনখি লক হখব? ফসগুলিখক practical field-এ (কম পখক্ষখত্র) িা াঁড় 

করাখত—িলতলনয়ত কাখজ িাগাখত হখব। োখস্ত্রর িম্বা িম্বা কথাগুলি ফকবি পড়খি 

লক হখব? োখস্ত্রর কথাগুলি আখগ বুিখত হখব। তারপর জীবখন ফসগুলিখক েিাখত 

হখব। বুিলি? এখকই বখি practical religion (কম পজীবখন পলরণত ধ্ম প)। 
  

এইরূখপ নানা িসে চলিখত চলিখত শ্রীমৎ েঙ্করাচাখয পর কথা উটেি। লেষয শ্রীেঙ্কখরর 

বড়ই পক্ষপাতী লেি; এমন লক, ঐ লবষখয় তাহাখক ফগা াঁড়া বলিখিও বিা যাইত। 

স্বামীজী উহা জালনখতন এবং ফকহ ফকান মখতর ফগা াঁড়া হয়, ইহা লতলন সহয কলরখত 

পালরখতন না। ফকান লবষখয়র ফগা াঁড়ালম ফিল খিই লতলন উহার লবুদ্ধপক্ষ অবিম্বন 

কলরখতন এবং অজস্র অখমাঘ যুজক্তর আঘাখত ঐ ফগা াঁড়ালমর সঙ্কীণ প বা াঁধ্ চূণ পলবচূণ প 

কলরয়া লিখতন। 
  

স্বামীজী॥ েঙ্কখরর কু্ষরধ্ার বুজদ্ধ—লতলন লবচারক বখট, পজণ্ডত বখট, লকন্তু তা াঁর 

উিারতাটা বড় গভীর লেি না; হৃিয়টাও ঐরূপ লেি বখি ফবাধ্ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-

অলভমানটুকু  ুব লেি। একটু িলক্ষণী ভট্টাচায প ফগাখের লেখিন আর লক! ব্রাহ্মখণতর 

জাখতর ব্রহ্মজ্ঞান হখব না—এ কথা ফবিান্তভাখষয ফকমন সমথ পন কখর ফগখেন! 

বলিহালর লবচার! লবিুখরর৪৮ কথা উখল্ল  কখর বখিখেন—তার পূব পজখের ব্রাহ্মণ-

েরীখরর েখি ফস ব্রহ্মজ্ঞ হখয়লেি। বলি, আজকাি যলি ঐরূপ ফকান েূখদ্রর ব্রহ্মজ্ঞান 

হয়, তখব লক ফতার েঙ্কখরর মখত মত লিখয় বিখত হখব ফয, ফস পূব পজখে ব্রাহ্মণ লেি, 
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তাই তার হখয়খে? ব্রাহ্মণখত্বর এত টানাটালনখত কাজ লক ফর বাবা? ফবি ফতা ভত্রবলণ পক-

মাত্রখকই ফবিপাে ও ব্রহ্মজ্ঞাখনর অলধ্কারী কখরখে। অতএব েঙ্কখরর ঐ লবষয় লনখয় 

ফবখির উপর এই অিরভুত লবিযািকাখের ফকান িখয়াজন লেি না। আবার এমলন হৃিয় 

ফয, কত ফবৌদ্ধ শ্রমণখক আগুখন পুলড়খয় মারখিন—তাখির তখকপ হালরখয়! আহাম্মক 

ফবৌদ্ধগুখিাও লকনা তখকপ হার ফমখন আগুখন পুখড় মরখত ফগি! েঙ্কখরর ঐরূপ 

কাজখক fanaticism (সঙ্কীণ প ফগা াঁড়ালম) োড়া আর লক বিা ফযখত পাখর? লকন্তু ফি র 

বুদ্ধখিখবর হৃিয়! ‘বহুজনলহতায় বহুজনসু ায়’ কা কথা, সামানয একটা োগলেশুর 

জীবনরক্ষার জনয লনজ-জীবন িান করখত সব পিা িস্ত্যত! ফি র ফিল  লক উিারতা—লক 

িয়া! 
  

লেষয॥ বুখদ্ধর ঐ ভাবটাখকও লক মহােয়, অনয এক িকাখরর পাগিালম বিা যাইখত 

পাখর না? একটা পশুর জনয লকনা লনখজর গিা লিখত ফগখিন! 
  

স্বামীজী॥ লকন্ত তা াঁর ঐ fanaticism (ধ্খম পাোি)—এ জগখতর জীখবর কত কিযাণ 

হি—তা ফি র! কত আশ্রম-সু্কি-কখিজ, কত public hospital (সাধ্ারখণর জনয 

হাসপাতাি), কত পশুোিার স্থাপন, কত স্থাপতযলবিযার লবকাে হি, তা ফভখব ফি র! 

বুদ্ধখিব জোবার আখগ এ ফিখে এ-সব লেি লক?—তািপাতার পুাঁলথখত বা াঁধ্া 

কতকগুখিা ধ্ম পতত্ত্ব—তাও অে কখয়কজখনর জানা লেি মাত্র। ভগবানর বুদ্ধখিব 

ফসগুলি practical field-এ (কায পখক্ষখত্র) আনখিন, ফিাখকর ভিনজন্দন জীবখন ফসগুখিা 

ফকমন কখর কাখজ িাগাখত হখব, তা ফিল খয় লিখিন। ধ্রখত ফগখি লতলনই যথাথ প 

ফবিাখন্তর সরেুরণমূলত প। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, বণ পাশ্রমধ্ম প ভাটেয়া লিয়া ভারখত লহন্দধু্খম পর লবপ্লব লতলনই 

ঘটাইয়া লগয়াখেন এবং ফসই জনযই তৎ-িচালরত ধ্ম প ভারত হইখত কাখি লনব পালসত 

হইয়াখে—এ কথা সতয বলিয়া ফবাধ্ হয়। 
  

স্বামীজী॥ ফবৌদ্ধধ্খম পর ঐরূপ িুিপো তা াঁর teaching-এর (লেক্ষার) ফিাখষ হয় নাই, তা াঁর 

follower (ফচিা)-ফির ফিাখষই হখয়লেি; ফবেী philosophic হখয় (িে পনচচপা কখর) 

তাখির heart (হৃিয়)-এর উিারতা কখম ফগি। তারপর ক্রখম বামাচাখরর বযলভচার 

ঢুখক ফবৌদ্ধধ্ম প মখর ফগি। অমন বীভৎস বামাচার এ নকার ফকান তখন্ত্র ফনই। 

ফবৌদ্ধধ্খম পর একটট িধ্ান ফকন্দ্র লেি ‘জগন্নাথখক্ষত্র’—ফস াখন মজন্দখরর গাখয় ফ ািা 
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বীভৎস মূলত পগুলি একবার লগখয় ফিখ  এখিই ঐ কথা জানখত পারলব। রামানুজ ও 

ভচতনয-মহািভুর সময় ফথখক পুুখষাত্তমখক্ষত্রটা ভবষ্ণবখির ি খি এখসখে। এ ন 

উহা ঐ-সকি মহাপুুখষর েজক্তসহাখয় অনয এক মূলত প ধ্ারণ কখরখে। 
  

লেষয॥ মহােয়, োস্ত্রমুখ  তীথ পালি-স্থাখনর লবখেষ মলহমা অবগত হওয়া যায়, উহার 

কতটা সতয? 

  

স্বামীজী॥ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড য ন লনতয আত্মা ঈশ্বখরর লবরাট েরীর, ত ন স্থান-মাহাত্ময 

থাকাটার লবলচত্রতা লক আখে? স্থানলবখেখষ তা াঁর লবখেষ িকাে—ফকাথাও স্বতঃ এবং 

ফকাথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমখনর বযাকুি আগ্রখহ হখয় থাখক। সাধ্ারণ মানব ঐ-সকি 

স্থাখন জজজ্ঞাসু হখয় ফগখি সহখজ েি পায়। এইজনয তীথ পালি আশ্রয় কখর কাখি 

আত্মার লবকাে হখত পাখর। তখব লস্থর জানলব মানবখিখহর ফচখয় আর ফকান বড় তীথ প 

ফনই। এ াখন আত্মার ফযমন লবকাে, এমন আর ফকাথাও নয়। ঐ ফয জগন্নাখথর রথ, 

তাও এই ফিহরখথর concrete form (সরথূি রূপ) মাত্র। এই ফিহরখথ আত্মাখক িে পন 

করখত হখব। পখড়লেস না—‘আত্মানং রলথনং লবজদ্ধ’৪৯ ইতযালি, ‘মখধ্য বামনমাসীনং 

লবখশ্ব ফিবা উপাসখত’—এই বামন-রূপী আত্মিে পনই টেক টেক জগন্নাথিে পন। ঐ ফয 

বখি ‘রখথ চ বামনং িৃষ্টরবা পুনজপে ন লবিযখত’—এর মাখন হখি, ফতার ফভতখর ফয 

আত্মা আখেন, যা াঁখক উখপক্ষা কখর তুই লকমূ্ভতলকমাকার এই ফিহরূপ জড়লপণ্ডটাখক 

সব পিা ‘আলম’ বখি ধ্খর লনজিস, তা াঁখক িে পন করখত পারখি আর পুনজপে হয় না। যলি 

কাখের ফিািায় োকুর ফিখ  জীখবর মুজক্ত হত, তা হখি বেখর বেখর ফকাটট জীখবর 

মুজক্ত হখয় ফযত—আজকাি আবার ফরখি যাওয়ার ফয সুখযাগ! ৺জগন্নাখথর সম্বখধ 

সাধ্ারণ ভক্তলিখগর লবশ্বাসখকও আলম ‘লকেু নয় বা লমথযা’ বিলে না। এক ফশ্রণীর ফিাক 

আখে, যারা ঐ মূলত প-অবিম্বখন উচ্চ ফথখক ক্রখম উচ্চতর তখত্ত্ব উখে যায়, অতএব ঐ 

মূলত পখক আশ্রয় কখর শ্রীভগবাখনর লবখেষ েজক্ত ফয িকালেত রখয়খে, এখত সখন্দহ 

ফনই। 
  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, মূ প ও বুজদ্ধমাখনর ধ্ম প আিািা? 

  

স্বামীজী॥ তাই ফতা, নইখি ফতার োখস্ত্রই বা এত অলধ্কালর-লনখিপখের হাোমা ফকন? 

সবই truth (সতয), তখব relative truth different in degrees (আখপলক্ষক সখতয 

তারতময আখে)। মানুষ যা লকেু সতয বখি জাখন, ফস সকিই ঐরূপ; ফকানটট অে 
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সতয, ফকানটট তার ফচখয় অলধ্ক সতয; লনতয সতয ফকবি একমাত্র ভগবানর। এই আত্মা 

জখড়র ফভতর এখকবাখর ঘুমুখিন, ‘জীব’নামধ্ারী মানুখষর ফভতর লতলনই আবার 

লকজঞ্চৎ conscious (জাগলরত) হখয়খেন। শ্রীকৃখষ্ণ, বুদ্ধ-েঙ্করালিখত আবার ঐ 

আত্মাই super conscious stage-এ—অথ পাৎ পূণ পভাখব জাগলরত হখয় িা াঁলড়খয়খেন। 

এর উপখরও অবস্থা আখে, যা ভাখব বা ভাষায় বিা যায় না—‘অবােমনখসাখগাচরমর।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, ফকান ফকান ভক্তসম্প্রিায় বখি, ভগবাখনর সলহত একটা ভাব বা সম্বধ 

পাতাইয়া সাধ্না কলরখত হইখব। আত্মার মলহমালির কথা তাহারা লকেুই ফবাখি না, 

শুলনখিও বখি—‘ঐ-সকি কথা োলড়য়া সব পিা ভাখব থাক।’ 
  

স্বামীজী॥ তারা যা বখি, তা তাখির পখক্ষ সতয। ঐরূপ করখত করখত তাখির ফভতখরও 

একলিন ব্রহ্ম ফজখগ উেখবন। আমরা (সন্নযাসীরা) যা করলে, তাও আর এক রকম ভাব। 

আমরা সংসার তযাগ কখরলে, অতএব সাংসালরক সম্বখধ মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র ইতযালির মত 

ফকান একটা ভাব ভগবাখন আখরাপ কখর সাধ্না করা—আমাখির ভাব ফকমন কখর 

হখব? ও-সব আমাখির কাখে সঙ্কীণ প বখি মখন হয়। অবেয সব পভাবাতীত শ্রীভগবাখনর 

উপাসনা বড় কটেন। লকন্তু অমৃত পাই না বখি লক লবষ ফ খত যাব? এই আত্মার কথা 

সব পিা বিলব, শুনলব, লবচার করলব। ঐরূপ করখত করখত কাখি ফি লব—ফতার 

ফভতখরও লসলে (লসংহ, ব্রহরম) ফজখগ উেখবন। ঐ সব ভাব-ফ য়াখির পাখর চখি যা। 

এই ফোনর, কখোপলনষখি যম লক বখিখেনঃ উলত্তষ্ঠত জাগ্রত িাপয বরানর লনখবাধ্ত। 
  

এইরূখপ এই িসে সমাপ্ত হইি। মখে িসাি পাইবার ঘো বাজজি। স্বামীজীর সখে 

লেষযও িসাি গ্রহণ কলরখত চলিি। 
  

  
  

২০ 

  

স্থান—কলিকাতা 

কাি—১৮৯৮ 
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আজ লতন লিন হইি স্বামীজী বাগবাজাখর ৺বিরাম বসুর বাড়ীখত অবস্থান 

কলরখতখেন। িতযহ অসং য ফিাখকর লভড়। স্বামী ফযাগানন্দও স্বামীজীর সখে একত্র 

অবস্থান কলরখতখেন। আজ লসষ্টার লনখবলিতাখক সখে িইয়া স্বামীজী আলিপুখরর 

পশুোিা ফিল খত যাইখবন। লেষয উপলস্থত হইখি তাহাখক ও স্বামী ফযাগানন্দখক 

বলিখিন, ‘ফতারা আখগ চখি যা আলম লনখবলিতাখক লনখয় গাড়ী কখর একটু পখরই 

যাজি।’ … 

  

িায় সাখড় চালরটার সময় স্বামীজী লনখবলিতাখক সখে িইয়া পশুোিায় উপলস্থত 

হইখিন। বাগাখনর তিানীন্তন সুপালরখেখণ্ডে রায় বাহািুর রামব্রহ্ম সানযাি পরম 

সািখর স্বামীজী ও লনখবলিতাখক অভযথ পনা কলরয়া লভতখর িইয়া ফগখিন এবং িায় ফিড় 

ঘোকাি তা াঁহাখির অনুগমন কলরয়া বাগাখনর নানা স্থান ফি াইখত িালগখিন। স্বামী 

ফযাগানন্দও লেখষযর সখে তা াঁহাখির পিাৎ পিাৎ চলিখিন। 
  

রামব্রহ্মবাবু উিযানস্থ নানা বৃক্ষ ফি াইখত ফি াইখত বৃক্ষালির কাখি লকরূপ 

ক্রমপলরণলত হইয়াখে তলদ্বষয় আখিাচনা কলরখত কলরখত অগ্রসর হইখত িালগখিন। 

নানা জীবজন্তু ফিল খত ফিল খত স্বামীজীও মখধ্য মখধ্য জীখবর উত্তখরাত্তর পলরণলত-

সম্বখধ ডাুইখনর (Darwin) মখতর আখিাচনা কলরখত িালগখিন। লেখষযর মখন আখে, 

সপ প-গৃখহ যাইয়া লতলন চক্রাজঙ্কতগাত্র একটা িকাণ্ড সাপ ফি াইয়া বলিখিন, ‘ইহা 

হইখতই কাখি tortoise (কিপ) উৎপন্ন হইয়াখে। ঐ সাপই বহুকাি ধ্লরয়া একস্থাখন 

বলসয়া থালকয়া ক্রখম কখোরপৃষ্ট হইয়া লগয়াখে।’ কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী লেষযখক 

তামাসা কলরয়া বলিখিন, ‘ফতারা না কিপ  াস? ডাুইখনর মখত এই সাপই কাি-

পলরণাখম কিপ হখয়খে; তা হখি ফতারা সাপই  াস!’ ইহা শুলনয়া লেষয ঘৃণায় মু  

বা াঁকাইয়া বলিি, ‘মহােয়, একটা পিাথ প ক্রমপলরণলতর দ্বারা পিাথ পান্তর হইয়া ফগখি 

য ন তাহার পূখব পর আকৃলত ও স্বভাব থাখক না, ত ন কিপ  াইখিই ফয সাপ  াওয়া 

হইি, এ কথা ফকমন কলরয়া বলিখতখেন?’ 
  

লেখষযর কথা শুলনয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্মবাবু হালসয়া উটেখিন এবং লসষ্টার 

লনখবলিতাখক ঐ কথা বুিাইয়া ফিওয়াখত লতলনও হালসখত িালগখিন। ক্রখম সকখিই 

ফয াখন লসংহ-বযাঘ্রালি লেি, ফসই ঘখরর লিখক অগ্রসর হইখত িালগখিন। 
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রামব্রহ্মবাবুর আখিখে রক্ষখকরা লসংহবযাখঘ্রর জনয িচুর মাংস আলনয়া আমাখির 

সম্মুখ ই উহালিগখক আহার করাইখত িালগি। উহাখির সাহ্লাি গজপন শুলনবার এবং 

সাগ্রহ ফভাজন ফিল বার অেক্ষণ পখরই উিযানমধ্যস্থ রামব্রহ্মবাবুর বাসাবাড়ীখত 

আমরা সকখি উপলস্থত হইিাম। তথায় চা ও জিপাখনর উখিযাগ হইয়ালেি। স্বামীজী 

অেমাত্র চা পান কলরখিন। লনখবলিতাও চা পান কলরখিন। এক ফটলবখি বলসয়া লসষ্টার 

লনখবলিতা-স্পৃষ্ট লমষ্টান্ন ও চা  াইখত সেরকুলচত হইখতখে ফিল য়া স্বামীজী লেষযখক পুনঃ 

পুনঃ অনুখরাধ্ কলরয়া উহা  াওয়াইখিন এবং লনখজ জিপান কলরয়া তাহার 

অবলেষ্টাংে লেষযখক পান কলরখত লিখিন। অতঃপর ডাুইখনর ক্রমলবকােবাি িইয়া 

লকেুক্ষণ কখথাপকথন চলিখত িালগি। 
  

রামব্রহ্মবাবু॥ ডাুইন ক্রমলবকােবাি ও তাহার কারণ ফযভাখব বুিাইয়াখেন, 

তৎসম্বখধ আপনার অলভমত লক? 

  

স্বামীজী॥ ডাুইখনর কথা সেত হখিও evolution (ক্রমলবকােবাি)-এর কারণ সম্বখধ 

উহা ফয চূড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আলম স্বীকার করখত পালর না। 
  

রামব্রহ্মবাবু॥ এ লবষখয় আমাখির ফিখে িাচীন পজণ্ডতগণ ফকানরূপ আখিাচনা 

কলরয়ালেখিন লক? 

  

স্বামীজী॥ সাং যিে পখন ঐ লবষয় সুন্দর আখিালচত হখয়খে। ভারখতর িাচীন 

িাে পলনকলিখগর লসদ্ধান্তই ক্রমলবকাখের কারণ সম্বখধ চূড়ান্ত মীমাংসা বখি আমার 

ধ্ারণা। 
  

রামব্রহ্মবাবু॥ সংখক্ষখপ ঐ লসদ্ধান্ত বুিাইয়া বিা চলিখি শুলনখত ইিা হয়। স্বামীজী॥ 

লনম্ন জালতখক উচ্চ জালতখত পলরণত করখত পািাতয মখত struggle for existence 

(জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (ফযাগযতখমর উদ্বতপন), natural selection 

(িাকৃলতক লনব পাচন) িভৃলত ফয-সকি লনয়ম কারণ বখি লনলিপষ্ট হখয়খে, ফস-সকি 

আপনার লনিয়ই জানা আখে। পাতিি-িে পখন লকন্তু এ-সকখির একটটও তার কারণ 

বখি সমলথ পত হয়লন। পতিলির মত হখি, এক species (জালত) ফথখক আর এক 

species-এ (জালতখত) পলরণলত ‘িকৃলতর আপূরখণর’ দ্বারা (িকৃতযাপৃরাৎ)৫০ 

সংসালধ্ত হয়। আবরণ বা obstacles-এর (িলতবধক বা বাধ্ার) সখে লিনরাত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 94 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

struggle (িড়াই) কখর ফয ওটা সালধ্ত হয়, তা নয়। আমার লবখবচনায় struggle 

(িড়াই) এবং competition (িলতদ্বজন্দ্বতা) জীখবর পূণ পতািাখভর পখক্ষ অখনক সময় 

িলতবধক হখয় িা াঁড়ায়। হাজার জীবনখক ধ্বংস কখর যলি একটা জীখবর ক্রখমান্নলত 

হয়—যা পািাতয িে পন সমথ পন কখর, তা হখি বিখত হয়, এই evolution (ক্রমলবকাে) 

দ্বারা সংসাখরর লবখেষ ফকান উন্নলতই হখি না। সাংসালরক উন্নলতর কথা স্বীকার কখর 

লনখিও আধ্যাজত্মক লবকােকখে ওটা ফয লবষম িলতবধক, এ কথা স্বীকার করখতই 

হয়। আমাখির ফিেীয় িাে পলনকগখণর অলভিায়—জীবমাত্রই পূণ প আত্মা। আত্মার 

লবকাখের তারতখমযই লবলচত্রভাখব িকৃলতর অলভবযক্ত ও লবকাে। িকৃলতর অলভবযজক্তর 

ও লবকাখের িলতবধকগুলি সব পখতাভাখব সখর িা াঁড়াখি পূণ পভাখব আত্মিকাে। 

িকৃলতর অলভবযজক্তর লনম্নতখর যাই ফহাক, উচ্চতখর লকন্তু িলতবধকগুলির সখে 

লিনরাত যুদ্ধ কখরই ফয ওখির অলতক্রম করা যায়, তা নয়; ফি া যায় ফস াখন লেক্ষা-

িীক্ষা, ধ্যান-ধ্ারণা ও িধ্ানতঃ তযাখগর দ্বারাই িলতবধকগুলি সখর যায় বা অলধ্কতর 

আত্মিকাে উপলস্থত হয়। সুতরাং obstacle (িলতবধক)-গুলিখক আত্মিকাখের 

কায প না বখি কারণরূখপ লনখিপে করা এবং িকৃলতর এই লবলচত্র অলভবযজক্তর সহায়ক 

বিা যুজক্তযুক্ত নয়। হাজার পাপীর িাণসংহার কখর জগৎ ফথখক পাপ িূর করবার ফচষ্টা 

দ্বারা জগখত পাখপর বৃজদ্ধই হয়। লকন্তু উপখিে লিখয় জীবখক পাপ ফথখক লনবৃত্ত করখত 

পারখি জগখত আর পাপ থাখক না। এ ন ফি ুন, পািাতয Struggle Theory 

(িাণীখির পরস্পর সংগ্রাম ও িলতদ্বজন্দ্বতা দ্বারা উন্নলতিাভরূপ মত)-টা কতিূর 

horrible (ভীষণ) হখয় িা াঁড়াখি। 
  

রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর কথা শুলনয়া তলম্ভত হইয়া রলহখিন; অবখেখষ বলিখিন, 

‘ভারতবখষ প এ ন আপনার নযায় িাচয-পািাতয িে পখন অলভজ্ঞ ফিাখকর লবখেষ 

িখয়াজন হইয়াখে। ঐরূপ ফিাখকই একখিেিেী লেলক্ষত জনগখণর ভ্রমিমাি অেুলি 

লিয়া ফি াইয়া লিখত সমথ প। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমলবকােবাখির) নূতন 

বযা যা শুলনয়া আলম পরম আহ্লালিত হইিাম।’ 
  

লেষয স্বামী ফযাগানখন্দর সলহত ট্রাখম কলরয়া রাজত্র িায় ৮টার সময় বাগবাজাখর লেলরয়া 

আলসি। স্বামীজী ঐ সমখয়র িায় পনর লমলনট পূখব প লেলরয়া লবশ্রাম কলরখতলেখিন। 

িায় অধ্ পঘো লবশ্রামাখন্ত লতলন ভবেক ানায় আমালিখগর লনকট উপলস্থত হইখিন। 

স্বামীজী অিয পশুোিা ফিল খত লগয়া রামব্রহ্মবাবুর ক্রমলবকােবাখির অপূব প বযা যা 
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কলরয়াখেন শুলনয়া উপলস্থত সকখি ঐ িসে লবখেষরূখপ শুলনবার জনয ইতঃপূখব পই 

সমুৎসুক লেখিন। অতএব স্বামীজী আলসবামাত্র সকখির অলভিায় বুজিয়া লেষয ঐ 

কথাই পালড়ি। 
  

লেষয॥ মহােয়, পশুোিার ক্রমলবকাে-সম্বখধ যাহা বলিয়ালেখিন, তাহা ভাি কলরয়া 

বুজিখত পালর নাই। অনুগ্রহ কলরয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিখবন লক? 

  

স্বামীজী॥ ফকন, লক বুজিসলন? 

  

লেষয॥ এই আপলন অনয অখনক সময় আমাখির বলিয়াখেন ফয, বালহখরর 

েজক্তসমূখহর সলহত সংগ্রাম কলরবার ক্ষমতাই জীবখনর লচে এবং উহাই উন্নলতর 

ফসাপান। আজ আবার ফযন উল্টা কথা বলিখিন। স্বামীজী॥ উখল্টা বিব ফকন? তুই-

ই বুিখত পালরসলন। Animal kingdom-এ (লনম্ন িালণজগখত) আমরা সতয-সতযই 

struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, ফযাগযতখমর উদ্বতপন) 

িভৃলত লনয়ম স্পষ্ট ফি খত পাই। তাই ডাুইখনর theory (তত্ত্ব) কতকটা সতয বখি 

িলতভাত হয়। লকন্তু human kingdom (মনুষযজগৎ)-এ, ফয াখন rationality 

(জ্ঞানবুজদ্ধ)-র লবকাে, ফস াখন এ লনয়খমর উখল্টাই ফি া যায়। মখন কর, যা াঁখির 

আমরা really great men (বাতলবক মহাপুুষ) বা ideal (আিে প) বখি জালন, তা াঁখির 

বাহয struggle (সংগ্রাম) এখকবাখরই ফি খত পাওয়া যায় না। Animal kingdom 

(মনুখষযতর িালণজগৎ)-এ instinct (স্বাভালবক জ্ঞান)-এর িাবিয। মানুষ লকন্তু যত 

উন্নত হয়, ততই তাখত rationality (লবচারবুজদ্ধ)-র লবকাে। এজনয Animal Kingdom 

(িালণজগৎ)-এর মত rational human kingdom (বুজদ্ধযুক্ত মনুষযজগৎ)-এ পখরর 

ধ্বংস সাধ্ন কখর progress (উন্নলত) হখত পাখর না। মানখবর সব পখশ্রষ্ঠ evolution 

(পূণ পলবকাে) একমাত্র sacrifice (তযাগ) দ্বারা সালধ্ত হয়। ফয পখরর জনয যত sacrifice 

(তযাগ) করখত পাখর, মানুখষর মখধ্য ফস তত বড়। আর লনম্নতখরর িালণজগখত ফয যত 

ধ্বংস করখত পাখর, ফস তত বিবানর জাখনায়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory 

(জীবনসংগ্রাম তত্ত্ব) এ উভয় রাখজয equally applicable (সমানভাখব উপখযাগী) হখত 

পাখর না। মানুখষর Struggle (সংগ্রাম) হখি মখন। মনখক ফয যত control (আয়ত্ত) 

করখত ফপখরখে, ফস তত বড় হখয়খে। মখনর সমূ্পররণ বৃলত্তহীনতায় আত্মার লবকাে 

হয়। Animal kingdom (মানখবতর িালণজগৎ)-এ সরথূি ফিখহর সংরক্ষখণ ফয struggle 

(সংগ্রাম) পলরিলক্ষত হয়, human plane of existence (মানব- জীবন)-এ মখনর ওপর 
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আলধ্পতযিাখভর জনয বা সত্ত্ব (গুণ) বৃলত্তসম্পন্ন হবার জনয ফসই struggle (সংগ্রাম) 

চখিখে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুখরর জখি পলতত বৃক্ষিায়ার মত মনুখষযতর িাণীখত ও 

মনুষযজগখত struggle (সংগ্রাম) লবপরীত ফি া যায়। 
  

লেষয॥ তাহা হইখি আপলন আমাখির োরীলরক উন্নলতসাধ্খনর জনয এত কলরয়া বখিন 

ফকন? 

  

স্বামীজী॥ ফতারা লক আবার মানুষ? তখব একটু rationality (লবচারবুজদ্ধ) আখে, এই 

মাত্র। Physique (ফিহটা) ভাি না হখি মখনর সলহত struggle (সংগ্রাম) করলব লক 

কখর? ফতারা লক আর জগখতর highest evolution (পূণ পলবকােস্থি) ‘মানুষ’ পিবাচয 

আলেস? আহার লনদ্রা ভমথুন লভন্ন ফতাখির আর আখে লক? এ নও ফয চতুষ্পি হখয় 

যাসলন, এই ফঢর। োকুর বিখতন, ‘মান হুাঁে আখে যার, ফসই মানুষ।’ ফতারা ফতা ‘জায়স্ব 

লম্রয়স্ব’-বাখকযর সাক্ষী হখয় স্বখিেবাসীর লহংসার স্থি ও লবখিলেগখণর ঘৃণার আস্পি 

হখয় রখয়লেস। ফতারা animal (িাণী), তাই struggle (সংগ্রাম) করখত বলি। লথওরী-

লেওরী ফরখ  ফি। লনখজখির ভিনজন্দন কায প ও বযবহার লস্থরভাখব আখিাচনা কখর ফি  

ফিল , ফতারা animal and human planes-এর (মানব এবং মানখবতর তখরর) মধ্যবতী 

জীবলবখেষ লকনা! Physique (ফিহ)-টাখক আখগ গখড় ফতাি। তখব ফতা মখনর ওপর 

ক্রখম আলধ্পতয িাভ হখব। ‘নায়মাত্মা বিহীখনন িভযঃ।’ বুিলি? 

  

লেষয॥ মহােয়, ‘বিহীখনন’ অখথ প ভাষযকার লকন্তু ‘ব্রহ্মচয পহীখনন’ বখিখেন। 
  

স্বামীজী॥ তা বিুনখগ। আলম বিলে, the physically weak are unit for the 

realization of the Self (িুব পি েরীখর আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না)। 
  

লেষয॥ লকন্তু সবি েরীখর অখনক জড়বুজদ্ধও ফতা ফি া যায়। 
  

স্বামীজী॥ তাখির যলি তুই যত্ন কখর ভাি idea (ভাব) একবার লিখত পালরস, তা হখি 

তারা যত েীগগীর তা work out (কাখয প পলরণত) করখত পারখব, হীনবীয প ফিাক তত 

েীগগীর পারখব না। ফি লেস না, ক্ষীণ েরীখর কাম-ফক্রাখধ্র ফবগধ্ারণ হয় না। 

শুাঁটখকা ফিাকগুখিা েীগগীর ফরখগ যায়—েীগগীর কামখমালহত হয়। 
  

লেষয॥ লকন্তু এ লনয়খমর বযলতকর রমও ফিল খত পাওয়া যায়। 
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স্বামীজী॥ তা ফনই ফক বিখে? মখনর ওপর একবার control (সংযম) হখয় ফগখি, ফিহ 

সবি থাক বা শুলকখয়ই যাক, তাখত আর লকেু এখস যায় না। ফমাট কথা হখি 

physique (েরীর) ভাি না হখি ফয আত্মজ্ঞাখনর অলধ্কারীই হখত পাখর না; োকুর 

বিখতন, ‘েরীখর এতটুকু  ুাঁত থাকখি জীব লসদ্ধ হখত পাখর না।’ লকেুক্ষণ পখর 

স্বামীজী রহসয কলরয়া উপলস্থত সকিখক বলিখত িালগখিন, ‘আর এক কথা শুখনখেন, 

আজ এই ভট র্চায বামুন লনখবলিতার এাঁখটা ফ খয় এখসখে। তার ফো াঁয়া লমষ্টান্ন না হয় 

ফ লি, তাখত তত আখস যায় না, লকন্তু তার ফো াঁয়া জিটা লক কখর ফ লি? 

  

লেষয॥ তা আপলনই ফতা আখিে কলরয়ালেখিন। গুুর আখিখে আলম সব কলরখত 

পালর। জিটা  াইখত লকন্তু আলম নারাজ লেিাম; আপলন পান কলরয়া লিখিন, কাখজই 

িসাি বলিয়া  াইখত হইি। 
  

স্বামীজী॥ ফতার জাখতর িো রো হখয় ফগখে—এ ন আর ফতাখক ফকউ ভটরচায বামুন 

বখি মানখব না! 
  

লেষয॥ না মাখন নাই মানুক। আলম আপনার আখিখে চণ্ডাখির ভাতও  াইখত পালর। 
  

কথা শুলনয়া স্বামীজী ও উপলস্থত সকখি ফহা ফহা কলরয়া হালসয়া উটেখিন। 
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৫. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ২১-২৫ 

২১ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—১৮৯৮৮ 

  

  
  

আজ ফবিা িায় িুইটার সময় লেষয পিব্রখজ মখে আলসয়াখে। নীিাম্বরবাবুর 

বাগানবাটীখত এ ন মে উোইয়া আনা হইয়াখে এবং বতপমান মখের জলমও অেলিন 

হইি  লরি করা হইয়াখে। স্বামীজী লেষযখক সখে িইয়া ফবিা চালরটা আন্দাজ মখের 

নূতন জলমখত ফবড়াইখত বালহর হইয়াখেন। মখের জলম ত নও জেিপূণ প। জলমটটর 

উত্তরাংখে ত ন এক ালন একতিা ফকাোবাড়ী লেি; উহারই সংস্কার কলরয়া বতপমান 

মে-বাড়ী লনলম পত হইয়াখে। মখের জলমটট লযলন  লরি করাইয়া ফিন, লতলনও স্বামীজীর 

সখে লকেুিূর পয পন্ত আলসয়া লবিায় িইখিন। স্বামীজী লেষযসখে মখের জলমখত ভ্রমণ 

কলরখত িালগখিন এবং কথািসখে ভাবী মখের কায পকালরতা ও লবলধ্লবধ্ান পয পাখিাচনা 

কলরখত িালগখিন। 
  

ক্রখম একতিা ঘখরর পূব পলিখকর বারান্দায় ফপৌৌঁলেয়া ফবড়াইখত ফবড়াইখত স্বামীজী 

বলিখিনঃ 

  

এই াখন সাধু্খির থাকবার স্থান হখব। সাধ্ন-ভজন ও জ্ঞানচচপায় এই মে িধ্ান 

ফকন্দ্রস্থান হখব, এই আমার অলভিায়। এ ান ফথখক ফয েজক্তর অভুযিয় হখব, তা জগৎ 

ফেখয় ফেিখব; মানুখষর জীবনগলত লেলরখয় ফিখব; জ্ঞান ভজক্ত ফযাগ ও কখম পর একত্র 

সমেখয় এ ান ফথখক ideals (উচ্চািে পসকি) ফবখরাখব; এই মেভুক্ত সাধু্খির ইলেখত 

কাখি লিগ র্লিগন্তখর িাখণর সঞ্চার হখব; যথাথ প ধ্ম পানুরালগগণ সব এ াখন কাখি এখস 

জটুখব—মখন এরূপ কত কেনার উিয় হখি। 
  

মখের িলক্ষণ ভাখগ ঐ ফয জলম ফি লেস, ও াখন লবিযার ফকন্দ্রস্থি হখব। বযাকরণ 

িে পন লবজ্ঞান কাবয অিঙ্কার স্মৃলত ভজক্ত োস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থাখন লেক্ষা 
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ফিওয়া হখব। িাচীন ফটাখির ধ্রখন ঐ ‘লবিযামজন্দর’ স্থালপত হখব। বািব্রহ্মচারীরা 

ঐ াখন বাস কখর োস্ত্রপাে করখব। তাখির অেন-বসন সব মে ফথখক ফিওয়া হখব। 

এ-সব ব্রহ্মচারীরা পা াঁচ বৎসর training (লেক্ষািাভ)-এর পর ইখি হখি গৃখহ লেখর 

লগখয় সংসারী হখত পারখব। মখে মহাপুুষগখণর অলভমখত সন্নযাসও ইখি হখি লনখত 

পারখব। এই ব্রহ্মচালরগখণর মখধ্য যাখির উিঙৃ্খি বা অসচ্চলরতরর ফি া যাখব, 

মেস্বালমগণ তাখির ত লন বলহষৃ্কত কখর লিখত পারখবন। এ াখন জালতবণ প-লনলব পখেখষ 

অধ্যয়ন করান হখব। এখত যাখির objection (আপলত্ত) থাকখব, তাখির ফনওয়া হখব 

না। তখব লনখজর জালতবণ পাশ্রমাচার ফমখন যারা চিখত চাইখব, তাখির আহারালির 

বখন্দাবত লনখজখির কখর লনখত হখব। তারা অধ্যয়ন-মাত্র সকখির সখে একত্র 

করখব। তাখিরও চলরত্র-লবষখয় মেস্বালমগণ সব পিা তীক্ষ্ণ িৃটষ্ট রা খবন। এ াখন trained 

(লেলক্ষত) না হখি ফকউ সন্নযাখসর অলধ্কারী হখত পারখব না। ক্রখম এরূখপ য ন এই 

মখের কাজ আরম্ভ হখব, ত ন ফকমন হখব বি ফিল ? 

  

লেষয॥ আপলন তখব িাচীনকাখির মত গুুগৃখহ ব্রহ্মচয পাশ্রখমর অনুষ্ঠান পুনরায় 

ফিখে চািাইখত চান? 

  

স্বামীজী॥ নয় ফতা লক? Modern system of education-এ (বতপমান লেক্ষাপদ্ধলতখত) 

ব্রহ্মলবিযা-লবকাখের সুখযাগ লকেুমাত্র ফনই। পূখব পর ব্রহ্মচয পাশ্রম িলতটষ্ঠত করখত হখব। 

তখব এ ন broad basis (উিারভাব)-এর উপর তার foundation (লভলত্তস্থাপন) করখত 

হখব, অথ পাৎ কাখিাপখযাগী অখনক পলরবতপন তাখত ফঢাকাখত হখব। ফস সব পখর বিব। 
  

স্বামীজী আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

মখের িলক্ষখণ ঐ ফয জলমটা আখে, ঐটটও কাখি লকখন লনখত হখব। ঐ াখন মখের 

‘অন্নসত্র’ হখব। ঐ াখন যথাথ প িীনিুঃল গণখক নারায়ণজ্ঞাখন ফসবা করবার বখন্দাবত 

থাকখব। ঐ অন্নসত্র োকুখরর নাখম িলতটষ্ঠত হখব। ফযমন funds (টাকা) জটুখব, ফসই 

অনুসাখর ঐ অন্নসত্র িথম  ুিখত হখব। চাই লক িথখম ি-ুলতনটট ফিাক লনখয় start 

(আরম্ভ) করখত হখব। উৎসাহী ব্রহ্মচারীখির এই অন্নসত্র চািাখত train করখত 

(ফে াখত) হখব! তাখির ফযাগাড়-ফসাগাড় কখর, চাই লক লভক্ষা কখর এই অন্নসত্র 

চািাখত হখব। মে এ-লবষখয় ফকান রকম অথ পসাহাযয করখত পারখব না। ব্রহ্মচারীখির 

ওর জনয অথ পসংগ্রহ কখর আনখত হখব। ফসবাসখত্র ঐভাখব পা াঁচ বৎসর training 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 100 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

(লেক্ষািাভ) সমূ্পণ প হখি তখব তারা ‘লবিযামজন্দর’-ো ায় িখবোলধ্কার িাভ করখত 

পারখব। অন্নসখত্র পা াঁচ বৎসর আর লবিযাশ্রখম পা াঁচ বৎসর—একুখন িে বৎসর 

training (লেক্ষার) পর মখের স্বালমগখণর দ্বারা িীলক্ষত হখয় সন্নযাসাশ্রখম িখবে করখত 

পারখব—অবেয যলি তাখির সন্নযাসী হখত ইখি হয় এবং উপযুক্ত অলধ্কারী বুখি 

মোধ্যক্ষগণ তাখির সন্নযাসী করা অলভমত কখরন। তখব ফকান ফকান লবখেষ 

সিগুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বখধ ঐ লনয়খমর বযলতক্রম কখর মোধ্যক্ষ তাখক য ন ইখি 

সন্নযাসিীক্ষা লিখতও পারখবন। সাধ্ারণ ব্রহ্মচালরগণখক লকন্তু পূখব প ফযমন বিিুম, 

ফসইভাখব ক্রখম ক্রখম সন্নযাসাশ্রখম িখবে করখত হখব। আমার মাথায় এই-সব idea 

(ভাব) রখয়খে। 
  

লেষয॥ মহােয়, মখে এরূপ লতনটট ো া স্থাপখনর উখদ্দেয লক হখব? 

  

স্বামীজী॥ বুিলিলন? িথখম অন্নিান, তারপর লবিযািান, সখব পাপলর জ্ঞানিান। এই লতন 

ভাখবর সমেয় এই মে ফথখক করখত হখব। অন্নিান করবার ফচষ্টা করখত করখত 

ব্রহ্মচারীখির মখন পরাথ পকম পতৎপরতা ও লেবজ্ঞাখন জীবখসবার ভাব িৃঢ় হখব। ও 

ফথখক তাখির লচত্ত ক্রখম লনম পি হখয় তাখত সত্ত্বভাখবর সরেুরণ হখব। তা হখিই 

ব্রহ্মচালরগণ কাখি ব্রহ্মলবিযািাখভর ফযাগযতা ও সন্নযাসাশ্রখম িখবোলধ্কার িাভ 

করখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, জ্ঞানিানই যলি ফশ্রষ্ঠ হয়, তখব আর অন্নিান ও লবিযািাখনর ো া 

স্থাপখনর িখয়াজন লক? 

  

স্বামীজী॥ তুই এতক্ষখণও কথাটা বুিখত পারলিলন! ফোন—এই অন্ন-হাহাকাখরর লিখন 

তুই যলি পরাখথ প ফসবাকখে লভক্ষা-লেক্ষা কখর ফযরূখপ ফহাক িুমুখো অন্ন িীনিুঃ ীখক 

লিখত পালরস, তা হফি জীব-জগখতর ও ফতার মেি ফতা হখবই—সখে সখে তুই এই 

সৎকাখজর জনয সকখির sympathy (সহানুভূলত) পালব। ঐ সৎকাখজর জনয ফতাখক 

লবশ্বাস কখর কামকাঞ্চনবদ্ধ সংসারীরা ফতার সাহাযয করখত অগ্রসর হখব। তুই 

লবিযািাখন বা জ্ঞানিাখন যত ফিাক আকষ পণ করখত পারলব, তার সহস্রগুণ ফিাক ফতার 

এই অযালচত অন্নিাখন আকৃষ্ট হখব। এই কাখজ তুই public sympathy (সাধ্ারখণর 

সহানুভূলত) যত পালব, তত আর ফকান কাখজ পালবলন। যথাথ প সৎকাখজ মানুষ ফকন, 
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ভগবানরও সহায় হন। এরূখপ ফিাক আকৃষ্ট হখি ত ন তাখির মখধ্য লিয়া লবিযা ও 

জ্ঞানাজপখনর স্পৃহা উদ্দীলপত করখত পারলব। তাই আখগ অন্নিান। 
  

লেষয॥ মহােয়, অন্নসত্র কলরখত িথম-স্থান চাই, তারপর ঐজনয ঘর-দ্বার লনম পাণ করা 

চাই, তারপর কাজ চািাইবার টাকা চাই। এত টাকা ফকাথা হইখত আলসখব? 

  

স্বামীজী॥ মখের িলক্ষণ লিকর টা আলম এ লন ফেখড় লিজি এবং ঐ ফবিতিায় এক ানা 

চািা তুখি লিজি। তুই একটট লক িুটট অধ আতুর সধান কখর লনখয় এখস কাি ফথখকই 

তাখির ফসবায় ফিখগ যা ফিল । লনখজ লভক্ষা কখর তাখির জনয লনখয় আয়। লনখজ ফরাঁখধ্ 

তাখির  াওয়া। এইরূখপ লকেু লিন করখিই ফি লব—ফতার এই কাখজ কত ফিাক 

সাহাযয করখত অগ্রসর হখব, কত টাকা-কলড় ফিখব! ‘ন লহ কিযাণকৃৎ কজিৎ িুগ পলতং 

তাখত গিলত।’৫১ 

  

লেষয॥ হা াঁ, তা বখট। লকন্তু ঐরূখপ লনরন্তর কম প কলরখত কলরখত কাখি কম পবধন ফতা 

ঘটটখত পাখর? 

  

স্বামীজী॥ কখম পর েখি যলি ফতার িৃটষ্ট না থাখক এবং সকি িকার কামনা-বাসনার 

পাখর যাবার যলি ফতার একান্ত অনুরাগ থাখক, তা হখি ঐ সব সৎকাজ ফতার কম পবধন-

ফমাচখনই সহায়তা করখব। ঐরূপ কখম প বধন আসখব!—ও-কথা তুই লক বিলেস? 

এরূপ পরাথ প কম পই কম পবধখনর মূখিাৎপাটখনর একমাত্র উপায়। ‘নানযঃ পন্থা 

লবিযখতঽয়নায়।’ 
  

লেষয॥ আপনার কথায় অন্নসত্র ও ফসবাশ্রম সম্বখধ আপনার মখনাভাব লবখেষ কলরয়া 

শুলনখত িাখণ উৎসাহ হইখতখে। 
  

স্বামীজী॥ গরীব-িুঃ ীখির জনয well-ventilated (বায়ু-চিাচখির পথযুক্ত) ফোট ফোট 

ঘর ভতরী করখত হখব। এক এক ঘখর তাখির ি-ুজন লক লতন জন মাত্র থাকখব। তাখির 

ভাি লবোনা, পলরষ্কার কাপড়-ফচাপড় সব লিখত হখব। তাখির জনয একজন ডাক্তার 

থাকখবন। হপ্তায় একবার লক িুবার সুলবধ্ামত লতলন তাখির ফিখ  যাখবন। ফসবাশ্রমটট 

অন্নসখত্রর ফভতর একটা ward (লবভাগ)-এর মত থাকখব, তাখত ফরাগীখির শুশ্রূষা করা 

হখব। ক্রখম য ন fund (টাকা) এখস পড়খব, ত ন একটা মত kitchen (রধনোিা) 

করখত হখব। অন্নসখত্র ফকবি ‘িীয়তাং নীয়তাং ভুজযতামর’ এই রব উেখব। ভাখতর 
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ফেন গোয় গলড়খয় পখড় গোর জি সািা হখয় যাখব। এই রকম অন্নসত্র হখয়খে 

ফি খি তখব আমার িাণটা োণ্ডা হয়। 
  

লেষয॥ আপনার য ন ঐরূপ ইিা হইখতখে, ত ন ফবাধ্ হয় কাখি ঐ লবষয়টট 

বাতলবকই হইখব। 
  

লেখষযর কথা শুলনয়া স্বামীজী গোর লিখক চালহয়া লকেুক্ষণ লস্থর হইয়া রলহখিন। পখর 

িসন্নমুখ  সখেখহ লেষযখক বলিখিনঃ 

  

ফতাখির ফভতর কার কখব লসংহ ফজখগ উেখব, তা ফক জাখন? ফতাখির একটার মখধ্য 

মা যলি েজক্ত জালগখয় ফিন ফতা িুলনয়াময় অমন কত অন্নসত্র হখব। লক জালনস, জ্ঞান 

েজক্ত ভজক্ত—সকিই সব পজীখব পূণ পভাখব আখে। এখির লবকাখের তারতমযটাই ফকবি 

আমরা ফিল  এবং এখক বড়, ওখক ফোট বখি মখন কলর। জীখবর মখনর ফভতর একটা 

পিপা ফযন মাি াখন পখড় পূণ প লবকােটাখক আড়াি কখর রখয়খে। ফসটা সখর ফগখিই 

বসর, সব হখয় ফগি! ত ন যা চাইলব, যা ইখি করলব, তাই হখব। 
  

স্বামীজী আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

ঈশ্বর কখরন ফতা এ মেখক মহাসমেয়খক্ষত্র কখর তুিখত হখব। োকুর আমাখির 

সব পভাখবর সাক্ষাৎ সমেয়মূলতপ। ঐ সমেখয়র ভাবটট এ াখন জালগখয় রা খি োকুর 

জগখত িলতটষ্ঠত থাকখবন। সব পমখতর সব পপখথর আচণ্ডাি ব্রাহ্মণ—সকখি যাখত 

এ াখন এখস আপন আপন ideal (আিে প) ফি খত পায়, তা করখত হখব। ফসলিন য ন 

মখের জলমখত োকুরখক স্থাপন করিুম ত ন মখন হি, ফযন এ ান হখত তার ভাখবর 

লবকাে হখয় চরাচর লবশ্ব ফেখয় ফেিখে! আলম ফতা যথাসাধ্য করলে ও করব—ফতারাও 

োকুখরর উিার ভাব ফিাকখির বুজিখয় ফি। ফবিান্ত ফকবি পখড় লক হখব? Practical 

life (কম পজীবন)-এ শুদ্ধনদ্বতবাখির সতযতা িমালণত করখত হখব। েঙ্কর এ 

অনদ্বতবািখক জেখি পাহাখড় ফরখ  ফগখেন; আলম এবার ফসটাখক ফস ান ফথখক 

সংসাখর ও সমাখজর সব পত্র ফরখ  যাব বখি এখসলে। ঘখর ঘখর, মাখে ঘাখট, পব পখত 

িান্তখর এই অনদ্বতবাখির িুন্দলুভনাি তুিখত হখব। ফতারা আমার সহায় হখয় ফিখগ যা। 
  

লেষয॥ মহােয়, ধ্যানসহাখয় ঐ ভাব অনুভূলত কলরখতই ফযন আমার ভাি িাখগ। 

িাোখত িা াঁপাখত ইিা হয় না। 
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স্বামীজী॥ ফসটা ফতা ফনো কখর অখচতন হখয় থাকার মত; শুধু্ ঐরূপ ফথখক লক হখব? 

অনদ্বতবাখির ফিরণায় ক নও বা তাণ্ডব নতৃয করলব, ক নও বা বুাঁি হখয় থাকলব। ভাি 

জজলনষ ফপখি লক একা ফ খয় সু  হয়? িে জনখক লিখত হয় ও ফ খত হয়। আত্মানুভূলত 

িাভ কখর না-হয় তুই মুক্ত হখয় ফগলি—তাখত জগখতর এি ফগি লক? জত্রজগৎ মুক্ত 

কখর লনখয় ফযখত হখব। মহামায়ার রাখজয আগুন ধ্লরখয় লিখত হখব! ত নই লনতয-

সখতয িলতটষ্ঠত হলব। ফস আনখন্দর লক তুিনা আখে ফর! ‘লনরবলধ্ গগনাভমর’—

আকােকে ভূমানখন্দ িলতটষ্ঠত হলব। জীবজগখতর সব পত্র ফতার লনজ সত্তা ফিখ  

অবাক হখয় পড়লব! স্থাবর ও জেম সমত ফতার আপনার সত্তা বখি ফবাধ্ হখব। ত ন 

সকিখক আপনার মত যত্ন না কখর থাকখত পারলবলন। এরূপ অবস্থাই হখি Practical 

Vedanta (কখম প পলরণত ফবিাখন্তর অনুভূলত)—বুিলি। লতলন (ব্রহ্ম) এক হখয়ও 

বযবহালরকভাখব বহুরূখপ সামখন রখয়খেন। নাম ও রূপ এই বযবহাখরর মূখি রখয়খে। 

ফযমন ঘখটর নাম-রূপটা বাি লিখয় লক ফি খত পাস?—একমাত্র মাটট, যা এর িকৃলত 

সত্তা। ফসরূপ ভ্রখম ঘট পট মে—সব ভাবলেস ও ফি লেস। জ্ঞান-িলতবধক এই ফয 

অজ্ঞান, যার বাতব ফকান সত্তা ফনই, তাই লনখয় বযবহার চিখে। মাগ-ফেখি, ফিহ-

মন—যা লকেু সবই নামরূপসহাখয় অজ্ঞাখনর সৃটষ্টখত ফি খত পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা 

ফযই সখর িা াঁড়াি, ত লন ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূলত হখয় ফগি। 
  

লেষয॥ এই অজ্ঞান ফকাথা হইখত আলসি? 

  

স্বামীজী॥ ফকাখত্থখক এি তা পখর বিব। তুই য ন িড়াখক সাপ ফভখব ভখয় ফিৌড়ুখত 

িাগলি, ত ন লক িড়াটা সাপ হখয় লগখয়লেি?—না, ফতার অজ্ঞতাই ফতাখক অমন 

কখর েুটটখয়লেি? 

  

লেষয॥ অজ্ঞতা হইখতই ঐরূপ কলরয়ালেিাম। 
  

স্বামীজী॥ তা হখি ফভখব ফি —তুই য ন আবার িড়াখক িড়া বখি জানখত পারলব, 

ত ন লনখজর পূব পকার অজ্ঞতা ফভখব হালস পাখব লকনা? ত ন নামরূপ লমথযা বখি 

ফবাধ্ হখব লক না? 

  

লেষয॥ তা হখব। 
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স্বামীজী॥ তা যলি হয়, তখব নাম-রূপ লমথযা হখয় িা াঁড়াি। এরূখপ ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র 

সতয হখয় িা াঁড়াি। এই অনন্ত সৃটষ্টনবলচখত্রযও তা াঁর স্বরূখপর লকেুমাত্র পলরবতপন হয়লন। 

ফকবি তুই এই অজ্ঞাখনর মন্দাধকাখর এটা মাগ, এটা ফেখি, এটা আপন, এটা পর 

ফভখব ফসই সব প-লবভাসক আত্মার সত্তা বুিখত পালরসখন। য ন গুুর উপখিে ও 

লনখজর লবশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না ফিখ  এর মূি সত্তাটাখক ফকবি 

অনুভব করলব, ত লন আব্রহ্মতম্ব পয পন্ত সকি পিাখথ প ফতার আত্মানুভূলত হখব—

ত লন ‘লভিযখত হৃিয়গ্রলন্থশ্ছিিযখন্ত সব পসংেয়াঃ৫২ 

  

লেষয॥ মহােয়, এই অজ্ঞাখনর আলি-অখন্তর কথা জালনখত ইিা হয়। 
  

স্বামীজী॥ ফয জজলনষটা পখর থাখক না—ফস জজলনষটা ফয লমথযা, তা ফতা বুিখত 

ফপখরলেস? ফয যথাথ প ব্রহ্মজ্ঞ হখয়খে ফস বিখব, অজ্ঞান আবার ফকাথায়? ফস িড়াখক 

িড়াই ফিখ —সাপ বখি ফি খত পায় না। যারা িড়াখক সাপ বখি ফিখ , তাখির ভয়-

ভীলত ফিখ  তার হালস পায়! ফসজনয অজ্ঞাখনর বাতব স্বরূপ ফনই। অজ্ঞানখক সৎও 

বিা যায় না—অসৎও বিা যায় না—‘সন্নাপযসন্নাপুযভয়াজত্মকা ফনা’। ফয জজলনষটা 

এরূখপ লমথযা বখি িলতপন্ন হখি, তার লবষখয় িশ্নই বা লক, আর উত্তরই বা লক? ঐ 

লবষখয় িশ্ন করাটা যুজক্তযুক্তও হখত পাখর না। ফকন, তা ফোন।—এই িখশ্নাত্তরটাও ফতা 

ফসই নাম-রূপ বা ফিেকাি ধ্খর করা হখি। ফয ব্রহ্মবস্ত্য নাম-রূপ-ফিে-কাখির 

অতীত, তাখক িখশ্নাত্তর লিখয় লক ফবািান যায়? এইজনয োস্ত্র মন্ত্র িভৃলত 

বযবহালরকভাখব সতয—পারমালথ পকরূখপ সতয নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞাখনর অজতত্বই ফনই, 

তা আবার বুিলব লক? য ন ব্রখহ্মর িকাে হখব, ত ন আর ঐরূপ িশ্ন করবার 

অবসরই থাকখব না। োকুখরর ফসই ‘মুলচ-মুখটর গে’ শুখনলেস না?—টেক তাই। 

অজ্ঞানখক ফযই ফচনা যায়, অমলন ফস পালিখয় যায়। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, অজ্ঞানটা আলসি ফকাথা হইখত? 

  

স্বামীজী॥ ফয জজলনষটাই ফনই, তা আবার আসখব লক কখর?—থাকখি ফতা আসখব? 

  

লেষয॥ তখব এই জীব-জগখতর লক কলরয়া উৎপলত্ত হইি? 

  

স্বামীজী॥ এক ব্রহ্মসত্তাই ফতা রখয়খেন! তুই লমথযা নাম-রূপ লিখয় তাখক রূপান্তখর 

নামান্তখর ফি লেস। 
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লেষয॥ এই লমথযা নাম-রূপই বা ফকন? ফকাথা হইখত আলসি? 

  

স্বামীজী॥ োখস্ত্র এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাখক িবাহরূখপ লনতযিায় 

বখিখে, লকন্তু ওটা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা লকন্তু সব পিা িড়ার মত স্ব-স্বরূখপই রখয়খেন। 

এইজনয ফবিান্তোখস্ত্রর লসদ্ধান্ত এই ফয, এই লনল ি ব্রহ্মাণ্ড ব্রখহ্ম অধ্যত ইন্দ্রজািবৎ 

ভাসমান। তাখত ব্রখহ্মর লকেুমাত্র স্বরূপ-ভবিক্ষণয ঘখটলন। বুিলি? 

  

লেষয॥ একটা কথা এ নও বুজিখত পালরখতলে না। 
  

স্বামীজী॥ লক বির না? লেষয॥ এই ফয আপলন বলিখিন, এই সৃটষ্ট-লস্থলত-িয়ালি ব্রখহ্ম 

অধ্যত, তাহাখির ফকান স্বরূপ-সত্তা নাই—তা লক কলরয়া হইখত পাখর? ফয যাহা পূখব প 

ফিখ  নাই, ফস জজলনখষর ভ্রম তাহার হইখতই পাখর না। ফয ক নও সাপ ফিখ  নাই, 

তাহার িড়াখত ফযমন সপ পভ্রম হয় না; ফসইরূপ ফয এই সৃটষ্ট ফিখ  নাই, তার ব্রখহ্ম 

সৃটষ্টভ্রম হইখব ফকন? সুতরাং সৃটষ্ট লেি বা আখে, তাই সৃটষ্টভ্রম হইয়াখে! ইহাখতই 

ভদ্বতাপলত্ত উটেখতখে। 
  

স্বামীজী॥ ব্রহ্মজ্ঞ পুুষ ফতার িশ্ন এইরূখপ িথখমই িতযা যান করখবন ফয, তা াঁর 

িৃটষ্টখত সৃটষ্ট িভৃলত এখকবাখরই িলতভাত হখি না। লতলন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই 

ফি খেন। রজু্জই ফি খেন, সাপ ফি খেন না। তুই যলি বলিস, ‘আলম ফতা এই সৃটষ্ট বা 

সাপ ফি লে’, তখব ফতার িৃটষ্টখিাষ িূর করখত লতলন ফতাখক রজু্জর স্বরূপ বুজিখয় লিখত 

ফচষ্টা করখবন। য ন তা াঁর উপখিখে ও লবচার-বখি তুই রজু্জসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুিখত 

পারলব, ত ন এই ভ্রমাত্মক সপ পজ্ঞান বা সৃটষ্টজ্ঞান নাে হখয় যাখব। ত ন এই 

সৃটষ্টলস্থলতিয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রখহ্ম আখরালপত লভন্ন আর লক বিখত পালরস? অনালি 

িবাহরূখপ এই সৃটষ্টভানালি চখি এখস থাখক ফতা থাকুক, তার লনণ পখয় িাভািাভ লকেুই 

ফনই। ব্রহ্মতত্ত্ব ‘করামিকবৎ’ িতযক্ষ না হখি এ িখশ্নর পয পাপ্ত মীমাংসা হখত পাখর না 

এবং হখি আর িশ্নও উখে না, উত্তখররও িখয়াজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাি ত ন 

‘মূকাস্বািনবৎ’ হয়। 
  

লেষয॥ তখব আর এত লবচার কলরয়া লক হইখব? 
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স্বামীজী॥ ঐ লবষয়টট ফবািাবার জনয লবচার। সতয বস্ত্য লকন্তু লবচাখরর পাখর—‘ভনষা 

তখকপণ মলতরাপখনয়া।’৫৩ 

  

এইরূপ কথা চলিখত চলিখত লেষয স্বামীজীর সখে মখে৫৪ আলসয়া উপলস্থত হইি। 

মখে আলসয়া স্বামীজী মখের সন্নযাসী ও ব্রহ্মচালরগণখক অিযকার ব্রহ্মলবচাখরর 

সংলক্ষপ্ত মম প বুিাইয়া লিখিন। উপখর উটেখত উটেখত লেষযখক বলিখত িালগখিন, 

‘নায়মাত্মা বিহীখনন িভযঃ।’ 
  

  
  

২২ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয॥ স্বামীজী, আপলন এখিখে বকর তৃতা ফিন না ফকন? বকর তৃতািভাখব ইওখরাপ-

আখমলরকা মাতাইয়া আলসখিন, লকন্তু ভারখত লেলরয়া আপনার ঐ লবষখয় উিযম ও 

অনুরাগ ফয ফকন কলময়া লগয়াখে, তাহার কারণ বুজিখত পালর না। পািাতযখিেগুলি 

অখপক্ষা—আমাখির লবখবচনায় এ াখনই ঐরূপ উিযখমর অলধ্ক িখয়াজন। 
  

স্বামীজী॥ এখিখে আখগ ground (জলম) ভতরী করখত হখব, তখব বীজ ফেিখি গাে 

হখব। পািাখতযর মাটটই এ ন বীজ ফেিবার উপযুক্ত,  ুব উব পর। ওখিখের ফিাখকরা 

এ ন ফভাখগর ফেষ সীমায় উখেখে। ফভাখগ তৃপ্ত হখয় এ ন তাখির মন তাখত আর 

োলন্ত পাখি না। একটা িাুণ অভাব ফবাধ্ করখে। ফতাখির ফিখে না আখে ফভাগ, না 

আখে ফযাগ। ফভাখগর ইিা কতকটা তৃপ্ত হখি তখব ফিাখক ফযাখগর কথা ফোখন ও 

ফবাখি। অন্নাভাখব ক্ষীণখিহ ক্ষীণমন, ফরাগখোক-পলরতাখপর জেভূলম ভারখত 

ফিকচার-ফেকচার লিখয় লক হখব? 

  

লেষয॥ ফকন, আপলনই ফতা ক নও ক নও বলিয়াখেন এখিে ধ্ম পভূলম। এখিখে 

ফিাখক ফযমন ধ্ম পকথা বুখি ও কায পতঃ ধ্ম পানুষ্ঠান কখর, অনযখিখে ফতমন নখহ। তখব 

আপনার জ্বিন্ত বাজিতায় ফিে ফকন না মালতয়া উটেখব—ফকন না েি হইখব? 
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স্বামীজী॥ ওখর ধ্ম পকম প করখত ফগখি আখগ কূম পাবতাখরর পূজা চাই—ফপট হখিন ফসই 

কূম প। এাঁখক আখগ োণ্ডা না করখি, ফতার ধ্ম পকখম পর কথা ফকউ ফনখব না। ফি খত 

পাজিস না, ফপখটর লচন্তাখতই ভারত অলস্থর! লবখিেীর সখে িলতদ্বজন্দ্বতা, বালণখজয 

অবাধ্ রপ্তানী, সবখচখয় ফতাখির পরস্পখরর ফভতর ঘৃলণত িাসসুিভ ঈষ পাই ফতাখির 

ফিখের অলস্থমজ্জা ফ খয় ফেখিখে। ধ্ম পকথা ফোনাখত হখি আখগ এখিখের ফিাখকর 

ফপখটর লচন্তা িূর করখত হখব। নতুবা শুধু্ ফিকচার-ফেকচাখর লবখেষ ফকান েি হখব 

না। 
  

লেষয॥ তখব আমাখির এ ন লক করা িখয়াজন? 

  

স্বামীজী॥ িথমতঃ কতকগুলি তযাগী পুুখষর িখয়াজন—যারা লনখজখির সংসাখরর 

জনয না ফভখব পখরর জনয জীবন উৎসগ প করখত িস্ত্যত হখব। আলম মে স্থাপন কখর 

কতকগুলি বাি-সন্নযাসীখক তাই ঐরূখপ ভতরী করলে। লেক্ষা ফেষ হখি এরা দ্বাখর দ্বাখর 

লগখয় সকিখক তাখির বতপমান ফোচনীয় অবস্থার লবষয় বুজিখয় বিখব, ঐ অবস্থার 

উন্নলত লকভাখব হখত পাখর, ফস লবষখয় উপখিে ফিখব আর সখে সখে ধ্খম পর মহানর 

সতযগুলি ফসাজা কথায় জখির মত পলরষ্কার কখর তাখির বুজিখয় ফিখব। ফতাখির 

ফিখের mass of people (জনসাধ্ারণ) ফযন একটা sleeping leviathan (ঘুমন্ত লবরাট 

জিজন্তু)! এখিখের এই ফয লবশ্বলবিযািখয়র লেক্ষা, এখত েতকরা বড়খজাড় একজন 

লক িুজন ফিখের ফিাক লেক্ষা পাখি। যারা পাখি—তারাও ফিখের লহখতর জনয লকেু 

কখর উেখত পারখে না। লক কখরই বা ফবচালর করখব বির? কখিজ ফথখক ফবলরখয়ই 

ফিখ  ফস সাত ফেখির বাপ! ত ন যা তা কখর একটা ফকরানীলগলর, বড়খজার একটা 

ফডপুটটলগলর জটুটখয় ফনয়। এই হি লেক্ষার পলরণাম! তারপর সংসাখরর ভাখর উচ্চকম প 

উচ্চলচন্তা করবার তাখির আর সময় ফকাথায়? তার লনখজর স্বাথ পই লসদ্ধ হয় না; পরাখথ প 

ফস আবার লক করখব? 

  

লেষয॥ তখব লক আমাখির উপায় নাই? 

  

স্বামীজী॥ অবেয আখে। এ সনাতন ধ্খম পর ফিে। এখিে পখড় ফগখে বখট, লকন্তু লনিয় 

আবার উেখব। এমন উেখব ফয, জগৎ ফিখ  অবাক হখয় যাখব। ফিল সলন নিী বা 

সমুখদ্র তরে যত নাখম, তারপর ফসটা তত ফজাখর ওখে? এ াখনও ফসইরূপ হখব। 
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ফি লেসলন—পূব পাকাখে অুখণািয় হখয়খে, সূয প ওোর আর লবিম্ব ফনই? ফতারা এই 

সমখয় ফকামর ফবাঁখধ্ ফিখগ যা—সংসার-েংসার কখর লক হখব? ফতাখির এ ন কাজ 

হখি ফিখে-ফিখে গা াঁখয়-গা াঁখয় লগখয় ফিখের ফিাকখির বুজিখয় ফিওয়া ফয, আর 

আলিলসয কখর বখস থাকখি চিখে না। লেক্ষাহীন ধ্ম পহীন বতপমান অবনলতটার কথা 

তাখির বুজিখয় লিখয় বিখগ, ‘ভাই সব, ওে, জাখগা। কতলিন আর ঘুমুখব?’ আর োখস্ত্রর 

মহানর সতযগুলি সরি কখর তাখির বুজিখয় লিখগ। এতলিন এখিখের ব্রাহ্মখণরা ধ্ম পটা 

একখচখট কখর বখসলেি। কাখির ফস্রাখত তা য ন আর টটকি না, ত ন ফসই ধ্ম পটা 

ফিখের সকি ফিাখক যাখত পায়, তার বযবস্থা করখগ। সকিখক ফবািাখগ ব্রাহ্মণখির 

মত ফতামাখিরও ধ্খম প সমান অলধ্কার। আচণ্ডািখক এই অলগ্নমখন্ত্র িীলক্ষত কর। আর 

ফসাজা কথায় তাখির বযবসা-বালণজয কৃলষ িভৃলত গৃহস্থজীবখনর অতযাবেযক 

লবষয়গুলি উপখিে লিখগ। নতুবা ফতাখির ফি াপড়াখকও লধ্ক, আর ফতাখির 

ফবিখবিান্ত পড়াখকও লধ্ক। 
  

লেষয॥ মহােয়, আমাখির ফস েজক্ত ফকাথায়? আপনার েতাংখের একাংে েজক্ত 

থালকখি লনখজও ধ্নয হইতাম, অপরখকও ধ্নয কলরখত পালরতাম। 
  

স্বামীজী॥ িূর মূ প! েজক্ত-েজক্ত ফকই লক ফিয়? ও ফতার ফভতখরই রখয়খে, সময় হখিই 

আপনা-আপলন ফবলরখয় পড়খব। তুই কাখজ ফিখগ যা না; ফি লব এত েজক্ত আসখব ফয 

সামিাখত পারলবলন। পরাখথ প এতটুকু কাজ করখি ফভতখরর েজক্ত ফজখগ ওখে। পখরর 

জনয এতটুকু ভাবখি ক্রখম হৃিখয় লসংহবখির সঞ্চার হয়। ফতাখির এত ভািবালস, 

লকন্তু ইিা হয়, ফতারা পখরর জনয ফ খট ফ খট মখর যা—আলম ফিখ   ুেী হই। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, যাহারা আমার উপর লনভপর কলরখতখে, তাহাখির লক হইখব? 

  

স্বামীজী॥ তুই যলি পখরর জনয িাণ লিখত িস্ত্যত হস ফতা ভগবানর তাখির একটা উপায় 

করখবনই করখবন। ‘ন লহ কিযাণকৃৎ কজিৎ িুগ পলতং তাত গিলত’—গীতায় পখড়লেস 

ফতা? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ তযাগই হখি আসি কথা—তযাগী না হখি ফকউ পখরর জনয ফষাি আনা 

িাণ লিখয় কাজ করখত পাখর না। তযাগী সকিখক সমভাখব ফিখ , সকখির ফসবায় 
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লনযুক্ত হয়। ফবিাখন্তও পখড়লেস, সকিখক সমানভাখব ফি খত হখব। তখব একটট স্ত্রী 

ও কখয়কটট ফেখিখক ফবেী আপনার বখি ভাবলব ফকন? ফতার ফিাখর স্বয়ং নারায়ণ 

কাোিখবখে এখস অনাহাখর মৃতিায় হখয় পখড় রখয়খেন, তা াঁখক লকেু না লিখয়  ালি 

লনখজর ও লনখজর স্ত্রী-পুত্রখিরই উির নানািকার চব পয-চুষয লিখয় পূলত প করা—ফস ফতা 

পশুর কাজ। 
  

লেষয॥ মহােয়, পরাখথ প কায প কলরখত সমখয় সমখয় বহু অখথ পর িখয়াজন হয়; তাহা 

ফকাথায় পাইব? 

  

স্বামীজী॥ বলি, যতটুকু ক্ষমতা আখে ততটুকুই আখগ কর না। পয়সার অভাখব যলি 

লকেু নাই লিখত পালরস একটা লমটষ্ট কথা বা িুখটা সৎ উপখিেও ফতা তাখির ফোনাখত 

পালরস। না—তাখতও ফতার টাকার িরকার? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ, তা পালর। 
  

স্বামীজী॥ ‘হা াঁ পালর’ ফকবি মুখ  বিখি হখি না। লক পালরস—তা কাখজ আমায় ফি া, 

তখব ফতা জানব আমার কাখে আসা সাথ পক। ফিখগ যা। কলিখনর জনয জীবন? জগখত 

য ন এখসলেস, ত ন একটা িাগ ফরখ  যা। নতুবা গাে-পাথরও ফতা হখি মরখে—

ঐরূপ জোখত মরখত মানুখষর ক নও ইিা হয় লক? আমায় কাখজ ফি া ফয, ফতার 

ফবিান্ত পড়া সাথ পক হখয়খে। সকিখক এই কথা ফোনাখগ—‘ফতামাখির ফভতখর অনন্ত 

েজক্ত রখয়খে, ফস েজক্তখক জালগখয় ফতাি।’ লনখজর মুজক্ত লনখয় লক হখব? মুজক্তকামনাও 

ফতা মহা স্বাথ পপরতা। ফেখি ফি ধ্যান, ফেখি ফি মুজক্ত-েুজক্ত। আলম ফয কাখজ ফিখগলে, 

ফসই কাখজ ফিখগ যা। 
  

লেষয অবাক হইয়া শুলনখত িালগি। স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ 

  

ফতারা ঐরূখপ আখগ জলম ভতরী করখগ। আমার মত হাজার হাজার লবখবকানন্দ পখর 

বকর তৃতা করখত নরখিাখক েরীর ধ্ারণ করখব; তার জনয ভাবনা ফনই। এই ফি র না, 

আমাখির (শ্রীরামকৃষ্ণ লেষযখির) ফভতর যারা আখগ ভাবত তাখির ফকান েজক্ত ফনই, 

তারাই এ ন অনাথ-আশ্রম, িুলভপক্ষ-েণ্ড কত লক  ুিখে! ফি লেস না—লনখবলিতা 

ইংখরখজর ফমখয় হখয়ও ফতাখির ফসবা করখত লেখ খে। আর ফতারা ফতাখির লনখজর 

ফিখের ফিাখকর জনয তা করখত পারলবলন? ফয াখন মহামারী হখয়খে, ফয াখন জীখবর 
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িুঃ  হখয়খে, ফয াখন িুলভপক্ষ হখয়খে—চখি যা ফসলিখক। নয়—মখরই যালব। ফতার 

আমার মত কত কীট হখি মরখে। তাখত জগখতর লক আসখে যাখি? একটা মহানর 

উখদ্দেয লনখয় মখর যা। মখর ফতা যালবই; তা ভাি উখদ্দেয লনখয়ই মরা ভাি। এই ভাব 

ঘখর ঘখর িচার কর, লনখজর ও ফিখের মেি হখব। ফতারাই ফিখের আো-ভরসা। 

ফতাখির কম পহীন ফি খি আমার বড় কষ্ট হয়। ফিখগ যা—ফিখগ যা। ফিরী কলরসলন —

মৃতুয ফতা লিন লিন লনকখট আসখে। পখর করলব বখি আর বখস থালকসলন—তা হখি 

লকেুই হখব না। 
  

  
  

২৩ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয॥ স্বামীজী, ব্রহ্ম যলি একমাত্র সতয বস্ত্য হন, তখব জগখত এত লবলচত্রতা ফি া যায় 

ফকন? 

  

স্বামীজী॥ সতযই হন বা আর যাই হন, ব্রহ্মবস্ত্যখক ফক জাখন বির? জগৎটাখকই আমরা 

ফিল  ও সতয বখি িৃঢ় লবশ্বাস কখর থালক। তখব সৃটষ্টগত ভবলচত্রযটাখক সতয বখি স্বীকার 

কখর লবচারপখথ অগ্রসর হখি কাখি একত্বমূখি ফপৌৌঁোন যায়। যলি ফসই একখত্ব 

অবলস্থত হখত পারলতস, তা হখি এই লবলচত্রতাটা ফি খত ফপলতস না। 
  

লেষয॥ মহােয়, যলি একখত্বই অবলস্থত হইখত পালরব, তখব এই িশ্নই বা ফকন কলরব? 

আলম লবলচত্রতা ফিল য়াই য ন িশ্ন কলরখতলে, ত ন উহাখক সতয বলিয়া অবেয 

মালনয়া িইখতলে। 
  

স্বামীজী॥ ফবে কথা। সৃটষ্টর লবলচত্রতা ফিখ  তাখক সতয বখি ফমখন লনখয় একখত্বর 

মূিানুসধান করাখক োখস্ত্র ‘বযলতখরকী লবচার’ বখি। অথ পাৎ অভাব বা অসতয বস্ত্যখক 

ভাব বা সতয বস্ত্য বখি ধ্খর লনখয় লবচার কখর ফি ান ফয, ফসটা ভাব নয়—অভাব বস্ত্য। 

তুই ঐরূখপ লমথযাখক সতয বখি ধ্খর সখতয ফপৌৌঁোনর কথা বিলেস—ফকমন? 
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লেষয॥ আজ্ঞা হা াঁ, তখব আলম ভাবখকই সতয বলি এবং ভাবরালহতযটাখকই লমথযা বলিয়া 

স্বীকার কলর। 
  

স্বামীজী॥ আিা। এ ন ফি , ফবি বিখে, ‘একখমবালদ্বতীয়ম’, যলি বস্ত্যতঃ এক ব্রহ্মই 

থাখকন, তখব ফতার নানাত্ব ফতা লমথযা হখি। ফবি মালনস ফতা? 

  

লেষয॥ ফবখির কথা আলম মালন বখট। লকন্তু যলি না মাখন, তাহাখকও ফতা লনরসরত 

কলরখত হইখব? 

  

স্বামীজী॥ তা টেক। জড়-লবজ্ঞান সহাখয় তাখক িথম ফবে কখর বুজিখয় ফিল খয় লিখত 

হয় ফয, ইজন্দ্রয়জ িতযক্ষখকও আমরা লবশ্বাস করখত পালর না; ইজন্দ্রয়গুলিও ভুি সাক্ষয 

ফিয় এবং যথাথ প সতয বস্ত্য আমাখির ইজন্দ্রয়-মন-বুজদ্ধর বাইখর রখয়খে। তারপর তাখক 

বিখত হয় মন, বুজদ্ধ ও ইজন্দ্রখয়র পাখর যাবার উপায় আখে। তাখকই ঋলষরা ‘ফযাগ’ 

বখিখেন। ফযাগ অনুষ্ঠান-সাখপক্ষ, হাখত-নাখত করখত হয়। লবশ্বাস কর আর নাই কর, 

করখিই েি পাওয়া যায়। কখর ফি —হয়, লক না হয়। আলম বাতলবকই ফিখ লে—

ঋলষরা যা বিখেন, সব সতয। এই ফি —তুই যাখক লবলচত্রতা বিলেস, তা এক সময় 

িুপ্ত হখয় যায়—অনুভব হয় না। তা আলম লনখজর জীবখন োকুখরর কৃপায় িতযক্ষ 

কখরলে। 
  

লেষয॥ ক ন ঐরূপ কলরয়াখেন? 

  

স্বামীজী॥ একলিন োকুর িলক্ষখণশ্বখরর বাগাখন আমায় েুাঁ খয় লিখয়লেখিন; ফিবামাত্র 

ফি িুম ঘরবাড়ী, ফিার-িািান, গােপািা, চন্দ্র-সূয প—সব ফযন আকাখে িয় ফপখয় 

যাখি। ক্রখম আকােও ফযন ফকাথায় িয় ফপখয় ফগি। তারপর লক ফয িতযক্ষ 

হখয়লেি, লকেুই স্মরণ ফনই; তখব মখন আখে, ঐরূপ ফিখ  বড় ভয় হখয়লেি—চীৎকার 

কখর োকুরখক বখিলেিুম, ‘ওখগা, তুলম আমার লক করে ফগা, আমার ফয বাপ-মা 

আখে!’ োকুর তাখত হাসখত হাসখত ‘তখব এ ন থাকর ’ বখি ফের েুাঁ খয় লিখিন। ত ন 

ক্রখম আবার ফি িুম—ঘরবাড়ী ফিার-িািান যা ফযমন সব লেি, টেক ফসই রকম 

রখয়খে! আর একলিন আখমলরকার একটট lake-এর (হ্খির) ধ্াখর টেক ঐরূপ 

হখয়লেি। লেষয॥ (অবাক হইয়া) আিা মহােয়, ঐরূপ অবস্থা মজতখষ্কর লবকাখরও 
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ফতা হইখত পাখর? আর এক কথা, ঐ অবস্থাখত আপনার লবখেষ আনন্দ উপিলি 

হইয়ালেি লক? 

  

স্বামীজী॥ য ন ফরাখগর ফ য়াখি নয়, ফনো কখর নয়, রকম-ফবরকখমর িম ফটখনও 

নয়, সহজ মানুখষর সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হখয় থাখক, ত ন তাখক মজতখষ্কর লবকার লক 

কখর বিলব, লবখেষতঃ য ন আবার ঐরূপ অবস্থািাখভর কথা ফবখির সখে লমিখে, 

পূব প পূব প আচাররয ও ঋলষগখণর আপ্তবাখকযর সখে লমখি যাখি? আমায় লক ফেখষ তুই 

লবকৃতমজতষ্ক োওরালি? 

  

লেষয॥ না মহােয়, আলম তাহা বলিখতলে না। োখস্ত্র য ন েত েত এরূপ 

একত্বানুভূলতর িৃষ্টান্ত রলহয়াখে, আপলন য ন বলিখতখেন ফয ইহা করামিকবৎ 

িতযক্ষলসদ্ধ, আর আপনার অপখরাক্ষানুভূলত য ন ফবিালি োখস্ত্রাক্ত বাখকযর 

অলবসংবািী, ত ন ইহাখক লমথযা বলিখত সাহস হয় না। শ্রীেঙ্করাচায পও বলিয়াখেন—

‘ক্ব গতং ফকন বা নীতং’৫৫ ইতযালি। 
  

স্বামীজী॥ জানলব, এই একত্বজ্ঞান—যাখক ফতাখির োখস্ত্র ব্রহ্মানুভূলত বখি—তা হখি 

জীখবর আর ভয় থাখক না, জেমৃতুযর পাে লেন্ন হখয় যায়। এই ফহয় কামকাঞ্চখন বদ্ধ 

হখয় জীব ফস ব্রহ্মানন্দ িাভ করখত পাখর না। ফসই পরমানন্দ ফপখি জগখতর সু িুঃখ  

জীব আর অলভভূত হয় না। 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, যলি তাহাই হয় এবং আমরা যলি যথাথ প পূণ পব্রহ্মস্বরূপই হই, 

তাহা হইখি ঐরূখপ সমালধ্খত সু িাখভ আমাখির যত্ন হয় না ফকন? আমরা তুি 

কামকাঞ্চখনর িখিাভখন পলড়য়া বারবার মৃতুযমুখ  ধ্াববান হইখতলে ফকন? 

  

স্বামীজী॥ তুই মখন করলেস, জীখবর ফস োলন্তিাখভ আগ্রহ ফনই বুজি? একটু ফভখব 

ফি —বুিখত পারলব, ফয যা করখে, ফস তা ভূমা সুখ র আোখতই করখে। তখব সকখি 

ঐ কথা বুখি উেখত পারখে না। ফস পরমানন্দিাখভর ইিা আব্রহ্মতম্ব পয পন্ত সকখির 

ফভতর পূণ পভাখব রখয়খে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকখির অন্তখরর অন্তখর রখয়খেন। 

তুইও ফসই পূণ পব্রহ্ম। এই মুহখূত প—টেক টেক ভাবখিই ঐ কথার অনুভূলত হয়। ফকবি 

অনুভূলতর অভাব মাত্র। তুই ফয চাকলর কখর স্ত্রী-পুখত্রর জনয এখত  াটলেস, তার 

উখদ্দেযও ফসই সজচ্চিানন্দিাভ। ফসই ফমাখহর মারখপাঁখচ পখড় ঘা ফ খয় ক্রমেঃ স্ব-
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স্বরূখপ নজর আসখব। বাসনা আখে বখিই ধ্াক্কা  াজিস ও  ালব। ঐরূখপ ধ্াক্কা ফ খয় 

ফ খয় লনখজর লিখক িৃটষ্ট পড়খব—সকখিরই এক সময় পড়খবই পড়খব। তখব কারও 

এ জখে, কারও বা িক্ষ জে পখর। 
  

লেষয॥ ফস ভচতনয হওয়া—মহােয়, আপনার আেীব পাি ও োকুখরর কৃপা না হইখি 

ক নও হইখব না। 
  

স্বামীজী॥ োকুখরর কৃপা-বাতাস ফতা বইখেই। তুই পাি তুখি ফি না। য ন যা করলব, 

 ুব একান্তমখন করলব। লিনরাত ভাবলব, আলম সজচ্চিানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয়-

ভাবনা লক? এই ফিহ মন বুজদ্ধ—সবই ক্ষলণক; এর পাখর যা, তাই আলম। 
  

লেষয॥ ঐ ভাব ক্ষলণক আলসখিও আবার ত নই উলড়য়া যায় এবং োইভস্ম সংসার 

ভালব। 
  

স্বামীজী॥ ও-রকম িথম িথম হখয় থাখক; ক্রখম শুধ্খর যাখব। তখব মখনর  ুব তীব্রতা, 

ঐকালন্তক ইিা চাই। ভাবলব—ফয আলম লনতয-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আলম লক ক নও 

অনযায় কাজ করখত পালর? আলম লক সামানয কামকাঞ্চনখিাখভ পখড় সাধ্ারণ জীখবর 

মত মুগ্ধ হখত পালর? মখন এমলন কখর ফজার করলব; তখব ফতা টেক কিযাণ হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, এক একবার মখনর ফবে ফজার হয়। আবার ভালব, ফডপুটটলগলরর জনয 

পরীক্ষা লিব—ধ্ন মান হখব, ফবে মজায় থাকব। 
  

স্বামীজী॥ মখন য ন ও-সব আসখব, ত ন লবচার করলব। তুই ফতা ফবিান্ত পখড়লেস? 

ঘুমুবার সময়ও লবচাখরর তখরায়াি ানা লেয়খর ফরখ  ঘুমুলব, ফযন স্বখপ্নও ফিাভ সামখন 

না এখগাখত পাখর। এইরূখপ ফজার কখর বাসনা তযাগ করখত করখত ক্রখম যথাথ প 

ভবরাগয আসখব, ত ন ফি লব স্বখগ পর দ্বার  ুখি ফগখে। 
  

লেষয॥ আিা স্বামীজী, ভজক্তোখস্ত্র ফয বখি ফবেী ভবরাগয হখি ভাব থাখক না। 
  

স্বামীজী॥ আখর ফেখি ফি ফতার ফস ভজক্তোস্ত্র, যাখত ও-রকম কথা আখে। ভবরাগয-

লবষয়লবতৃষ্ণা না হখি, কাকলবষ্ঠার নযায় কালমনীকাঞ্চন তযাগ না করখি ‘ন লসধ্যলত 

ব্রহ্মেতান্তখরঽলপ’—ব্রহ্মার ফকাটটকখেও জীখবর মুজক্ত ফনই। জপ, ধ্যান, পূজা, ফহাম, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 114 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তপসযা ফকবি তীব্র ভবরাগয আনবার জনয। তা যার হয়লন, তার জানলব—ফনাের 

ফেখি ফনৌকায় িা াঁড় টানার মত হখি! ‘ন ধ্খনন ন ফচজযয়া, তযাখগননখক 

অমৃতত্বমানশুঃ।’ 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, কামকাঞ্চনতযাগ হইখিই লক সব হইি? 

  

স্বামীজী॥ ও িুখটা তযাখগর পরও অখনক ফিো আখেন! এই ফযমন, তারপর আখসন 

ফিাক যালত! ফসটা ফয-ফস ফিাক সামিাখত পাখর না। ফিাখক মান লিখত থাখক, নানা 

ফভাগ এখস ফজাখট। এখতই তযাগীখির মখধ্য বার আনা ফিাক বা াঁধ্া পখড়। এই ফয মে-

েে করলে, নানা রকখমর পরাখথ প কাজ কখর সু যালত হখি—ফক জাখন, আমাখকই বা 

আবার লেখর আসখত হয়। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপলনই ঐ কথা বলিখতখেন, তখব আমরা আর যাই ফকাথায়? 

  

স্বামীজী॥ সংসাখর রখয়লেস, তাখত ভয় লক? ‘অভীরভীরভীঃ’—ভয় তযাগ কর। নাগ-

মহােয়খক ফিখ লেস ফতা?—সংসাখর ফথখকও সন্নযাসীর বাড়া! এমনটট বড় একটা 

ফি া যায় না। ফগরত যলি ফকউ হয় ফতা ফযন নাগ-মহােখয়র মত হয়। নাগ-মহােয় 

পূব পবে আখিা কখর বখস আখেন। ওখিখের ফিাকখির বিলব—ফযন তা াঁর কাখে যায়, 

তা হখি তাখির কিযাণ হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, যথাথ প কথাই বলিয়াখেন; নাগ-মহােয় শ্রীরামকৃষ্ণ-িীিাসহচর, তা াঁখক 

জীবন্ত িীনতা বলিয়া ফবাধ্ হয়! 
  

স্বামীজী॥ তা একবার বিখত? আলম তা াঁখক একবার িে পন করখত যাব। তুইও যালব? 

জখি ফভখস ফগখে, এমন মাে ফি খত আমার এক এক সমখয় বড় ইিা হয়। আলম 

যাব, ফি ব। তুই তা াঁখক লিল স। 
  

লেষয॥ আলম লিল য়া লিব। আপনার ফিওখভাগ যাইবার কথা শুলনখি লতলন আনখন্দ 

উোিিায় হইখবন। বহুপূখব প আপনার একবার যাইবার কথা হইয়ালেি, তাহাখত লতলন 

বলিয়ালেখিন, ‘পূব পবে আপনার চরণধূ্লিখত তীথ প হইয়া যাইখব।’ 
  

স্বামীজী॥ জালনস ফতা, নাগ-মহােয়খক োকুর বিখতন, ‘জ্বিন্ত আগুন।’ 
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লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ, তা শুলনয়ালে। 
  

স্বামীজী॥ অখনক রাত হখয়খে, তখব এ ন আয়—লকেু ফ খয় যা। 
  

লেষরয॥ ফয আজ্ঞা। 
  

অনন্তর লকেু িসাি পাইয়া লেষয কলিকাতা যাইখত যাইখত ভালবখত িালগিঃ স্বামীজী 

লক অিরভুত পুুষ—ফযন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূলতপ আচায প েঙ্কর! 
  

  
  

২৪ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয॥ স্বামীজী, জ্ঞান ও ভজক্তর সামিসয লকরূখপ হইখত পাখর? ফিল খত পাই, 

ভজক্তপথাবিলম্বগণ আচায প েঙ্কখরর নাম শুলনখি কাখন হাত ফিন, আবার জ্ঞানমাগীরা 

ভক্তখির আকুি ক্রন্দন, উল্লাস ও নতৃযগীতালি ফিল য়া বখিন, ওরা পাগিলবখেষ। 
  

স্বামীজী॥ লক জালনস, ফগৌণ জ্ঞান ও ফগৌণ ভজক্ত লনখয়ই ফকবি লববাি উপলস্থত হয়। 

োকুখরর ফসই ভূত-বানখরর গে শুখনলেস 

  

ফতা?৫৬ 

  

লেষয॥ আজ্ঞা 
  

স্বামীজী॥ লকন্তু মু যা ভজক্ত ও মু য জ্ঞাখন ফকান িখভি ফনই। মু যা ভজক্ত মাখন হখি—

ভগবানরফক ফিমস্বরূপ উপিলি করা। তুই যলি সব পত্র সকখির ফভতখর ভগবাখনর 

ফিমমূলতপ ফি খত পাস ফতা কার ওপর আর লহংসাখদ্বষ করলব? ফসই ফিমানুভূলত 

এতটুকু বাসনা—োকুর যাখক বিখতন ‘কামকাঞ্চনাসজক্ত’—থাকখত হবার ফযা ফনই। 

সমূ্পণ প ফিমানুভূলতখত ফিহবুজদ্ধ পয পন্ত থাখক না। আর মু য জ্ঞাখনর মাখন হখি সব পত্র 
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একত্বানুভূলত, আত্মস্বরূখপর সব পত্র িে পন। তাও এতটুকু অহংবুজদ্ধ থাকখত হবার ফযা 

ফনই। 
  

লেষয॥ তখব আপলন যাহাখক ফিম বখিন, তাহাই লক পরমজ্ঞান? 

  

স্বামীজী॥ তা ভবলক! পূণ পিজ্ঞ না হখি কারও ফিমানুভূলত হয় না। ফি লেস ফতা 

ফবিান্তোখস্ত্র ব্রহ্মখক ‘সজচ্চিানন্দ’ বখি। ঐ সজচ্চিানন্দ েখের মাখন হখি—‘সৎ’ 

অথ পাৎ অজতত্ব, ‘লচৎ’ অথ পাৎ ভচতনয বা জ্ঞান, আর ‘আনন্দ’ই ফিম। ভগবাখনর সৎ-

ভাবটট লনখয় ভক্ত ও জ্ঞানীর মখধ্য ফকান লববাি-লবসংবাি ফনই। লকন্তু জ্ঞানমাগী ব্রখহ্মর 

লচৎ বা ভচতনয-সত্তাটটর ওপখরই সব পিা ফবেী ফিা াঁক ফিয়, আর ভক্তগণ আনন্দ-

সত্তাটটই সব পক্ষণ নজখর রাখ । লকন্তু লচৎস্বরূপ অনুভূলত হবামাত্র আনন্দস্বরূখপরও 

উপিলি হয়। কারণ যা লচৎ, তা-ই ফয আনন্দ। 
  

লেষরয॥ তখব ভারতবখষ প এত সাম্প্রিালয়ক ভাব িবি ফকন এবং ভজক্ত ও জ্ঞান-োখস্ত্রই 

বা এত লবখরাধ্ ফকন? 

  

স্বামীজী॥ লক জালনস, ফগৌণভাব লনখয়ই অথ পাৎ ফয ভাবগুখিা ধ্খর মানুষ টেক জ্ঞান বা 

টেক ভজক্ত িাভ করখত অগ্রসর হয়, ফসইগুখিা লনখয়ই যত িাোিাটে ফি খত পাওয়া 

যায়। লকন্তু ফতার লক ফবাধ্ হয়? End (উখদ্দেয) বড়, লক means (উপায়গুখিা) বড়? 

লনিয়ই উখদ্দেয ফথখক উপায় ক নও বড় হখত পাখর না। ফকন না, অলধ্কালরখভখি 

একই উখদ্দেযিাভ নানলবধ্ উপাখয় হয়। এই ফয ফি লেস—জপ ধ্যান পূজা ফহাম 

ইতযালি ধ্খম পর অে, এগুলি সবই হখি উপায়। আর পরাভজক্ত বা পরব্রহ্মস্বরূপখক 

িে পনই হখি মু য উখদ্দেয। অতএব একটু তলিখয় ফি খিই বুিখত পারলব—লববাি 

হখি লক লনখয়। একজন বিখেন—পুবমুখ া হখয় বখস ভগবানরফক ডাকখি তখব তা াঁখক 

পাওয়া যায়; আর একজন বিখেন—না, পজিমমুখ া হখয় বসখত হখব, তখবই তা াঁখক 

পাওয়া যাখব। হয়খতা একজন বহুকাি পূখব প পুবমুখ া হখয় বখস ধ্যানভজন কখর 

ঈশ্বরিাভ কখরলেখিন; তা াঁর ফচিারা তাই ফিখ  অমলন ঐ মত চালিখয় লিখয় বিখত 

িাগি, পুবমুখ া হখয় না বসখি ঈশ্বরিাভ ক নই হখব না। আর একিি বিখি—ফস 

লক কথা? পজিমমুখ া বখস অমুক ভগবানর িাভ কখরখে, আমরা শুখনলে ফয! আমরা 

ফতাখির ঐ মত মালন না। এইরূখপ সব িি ফবাঁখধ্খে। একজন হয়খতা হলরনাম জপ 

কখর পরাভজক্ত িাভ কখরলেখিন; অমলন োস্ত্র ভতরী হি—‘নাখতযব গলতরনযথা।’ ফকউ 
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আবার ‘আল্লা’ বখি লসদ্ধ হখিন, ত লন তার আর এক মত চিখত িাগি। আমাখির 

এ ন ফি খত হখব—এই সকি জপ-পূজালির ফ ই (আরম্ভ) ফকাথায়। ফস ফ ই হখি 

শ্রদ্ধা; সংসৃ্কতভাষায় ‘শ্রদ্ধা’ কথাটট ফবািাবার মত েে আমাখির ভাষায় ফনই। 

উপলনষখি আখে, ঐ শ্রদ্ধা নলচখকতার হৃিখয় িখবে কখরলেি। ‘একাগ্রতা’ কথাটটর 

দ্বারাও শ্রদ্ধা-কথার সমুিয় ভাবটুকু িকাে করা যায় না। ফবাধ্ হয় ‘একাগ্রলনষ্ঠা’ বিখি 

সংসৃ্কত শ্রদ্ধা-কথাটার অখনকটা কাোকালে মাখন হয়। লনষ্ঠার সলহত একাগ্রমখন ফয-

ফকান তত্ত্ব ফহাক না, ভাবখত থাকখিই ফি খত পালব, মখনর গলত ক্রখমই একখত্বর 

লিখক চিখে বা সজচ্চিানন্দ-স্বরূখপর অনুভূলতর লিখক যাখি। ভজক্ত এবং জ্ঞান-োস্ত্র 

উভখয়ই ঐরূপ এক একটট লনষ্ঠা জীবখন আনবার জনয মানুষখক লবখেষভাখব 

উপখিে করখে। যুগ-পরম্পরায় লবকৃত ভাব ধ্ারণ কখর ফসইসব মহানর সতয ক্রখম 

ফিোচাখর পলরণত হখয়খে। শুধু্ ফয ফতাখির ভারতবখষ প ঐরূপ হখয়খে তা নয়-পৃলথবীর 

সকি জালতখত ও সকি সমাখজই ঐরূপ হখয়খে। আর লবচারলবহীন সাধ্ারণ জীব 

ঐগুখিা লনখয় ফসই অবলধ্ লববাি কখর মরখে, ফ ই হালরখয় ফেখিখে; তাই এত 

িাোিাটে চখিখে। 
  

লেষয॥ মহােয়, তফব এ ন উপায় লক? 

  

স্বামীজী॥ পূখব পর মত টেক টেক শ্রদ্ধা আনখত হখব। আগাোগুখিা উপখড় ফেিখত 

হখব। সকি মখত সকি পখথই ফিেকািাতীত সতয পাওয়া যায় বখট, লকন্তু ফসগুখিার 

উপর অখনক আবজপনা পখড় ফগখে। ফসগুখিা সাে কখর টেক টেক তত্ত্বগুলি ফিাখকর 

সামখন ধ্রখত হখব; তখবই ফতাখির ধ্খম পর ও ফিখের মেি হখব। 
  

লেষয॥ ফকমন কলরয়া উহা কলরখত হইখব? 

  

স্বামীজী॥ ফকন? িথমতঃ মহাপুুষখির পূজা চািাখত হখব। যা াঁরা ফসইসব সনাতন 

তত্ত্ব িতযক্ষ কখর ফগখেন, তা াঁখির—ফিাখকর কাখে ideal (আিে প বা ইষ্ট)-রূখপ  াড়া 

করখত হখব। ফযমন ভারতবখষ প শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। ফিখে 

শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীখরর পূজা চালিখয় ফি লিলক। বৃন্দাবনিীিা-েীিা এ ন ফরখ  ফি। 

গীতালসংহনািকারী শ্রীকৃখষ্ণর পূজা চািা, েজক্তপূজা চািা। 
  

লেষয॥ ফকন, বৃন্দাবনিীিা মন্দ লক? 
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স্বামীজী॥ এ ন শ্রীকৃখষ্ণর ঐরূপ পূজায় ফতাখির ফিখে েি হখব না। বা াঁেী বাজজখয় 

এ ন আর ফিখের কিযাণ হখব না। এ ন চাই মহাতযাগ, মহালনষ্ঠা, মহানধ্য প এবং 

স্বাথ পগধেূনয শুদ্ধবুজদ্ধ-সহাখয় মহা উিযম িকাে কখর সকি লবষয় টেক টেক জানবার 

জনয উখে পখড় িাগা। 
  

লেষয॥ মহােয়, তখব আপনার মখত বৃন্দাবন-িীিা লক সতয নখহ? 

  

স্বামীজী॥ তা ফক বিখে? ঐ িীিার টেক টেক ধ্ারণা ও উপিলি করখত বড় উচ্চ 

সাধ্নার িখয়াজন। এই ফঘার কাম-কাঞ্চনাসজক্তর সময় ঐ িীিার উচ্চ ভাব ফকউ 

ধ্ারণা করখত পারখব না। 
  

লেষয॥ মহােয়, তখব লক আপলন বিখত চাখহন, যাহারা মধু্র-স যালি ভাব-অবিম্বখন 

এ ন সাধ্না কলরখতখে, তাহারা ফকহই টেক পখথ যাইখতখে না? 

  

স্বামীজী॥ আমার ফতা ফবাধ্ হয় তাই—লবখেষতঃ আবার যারা মধু্রভাখবর সাধ্ক বখি 

পলরচয় ফিয়, তারা; তখব ি-ুএকটট টেক টেক ফিাক থাকখিও থাকখত পাখর। বাকী সব 

জানলব ফঘার তখমাভাবাপন্ন—full of morbidity (মানলসক িুব পিতা-সমািন্ন)! তাই 

বিলে, ফিেটাখক এ ন তুিখত হফি মহাবীখরর পূজা চািাখত হখব, েজক্তপূজা চািাখত 

হখব, শ্রীরামচখন্দ্রর পূজা ঘখর ঘখর করখত হখব। তখব ফতাখির এবং ফিখের কিযাণ। 

নতুবা উপায় ফনই। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, শুলনয়ালে োকুর (শ্রীরামকৃষ্ণখিব) ফতা সকিখক িইয়া 

সংকীতপখন লবখেষ আনন্দ কলরখতন। 
  

স্বামীজী॥ তার কথা স্বতন্ত্র। তা াঁর সখে জীখবর তুিনা হয়? লতলন সব মখত সাধ্ন কখর 

ফিল খয়খেন—সকিগুলিই এক তখত্ত্ব ফপৌৌঁখে ফিয়। লতলন যা কখরখেন, তা লক তুই 

আলম করখত পারব? লতলন ফয ফক ও কত বড়, তা আমরা ফকউই এ নও বুিখত 

পালরলন! এজনযই আলম তা াঁর কথা ফয াখন ফস াখন বলি না। লতলন ফয লক লেখিন, তা 

লতলনই জানখতন; তা াঁর ফিহটাই ফকবি মানুখষর মত লেি. লকন্তু চািচিন সব স্বতন্ত্র 

অমানুলষক লেি! 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, আপলন তা াঁহাখক অবতার বলিয়া মাখনন লক? 
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স্বামীজী॥ ফতার অবতার কথাটার মাখনটা লক? তা আখগ বি? 

  

লেষয॥ ফকন? ফযমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীখগৌরাে, বুদ্ধ, ঈো ইতযালি পুুখষর মত 

পুুষ। 
  

স্বামীজী॥ তুই যা াঁখির নাম করলি, আলম োকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ)-ফক তা াঁখির সকখির ফচখয় 

বড় বখি জালন—মানা ফতা ফোট কথা। থাক এ ন ফস কথা, একটুকুই এ ন শুখন 

রা —সময় ও সমাজ-উপখযাগী এক এক মহাপুুখষর আখসন ধ্ম প উদ্ধার করখত। 

তা াঁখির মহাপুুষ বি বা অবতার বি, তাখত লকেুই আখস যায় না। তা াঁরা সংসাখর এখস 

জীবনখক লনজ জীবন গেন করবার ideal (আিে প) ফিল খয় যান। লযলন য ন আখসন, 

ত ন তা াঁর ো াঁখচ গড়ন চিখত থাখক, মানুষ ভতরী হয় এবং সম্প্রিায় চিখত থাখক। 

কাখি ঐ-সকি সম্প্রিায় লবকৃত হখি আবার ঐরূপ অনয সংস্কারক আখসন। এই িথা 

িবাহরূখপ চখি আসখে। 
  

লেষয॥ মহােয়, তখব আপলন োকুরখক অবতার বখি ফঘাষণা কখরন না ফকন? 

আপনার ফতা েজক্ত—বাজিতা যখথষ্ট আখে। 
  

স্বামীজী॥ তার কারণ, আলম তা াঁখক অেই বুখিলে। তা াঁখক এত বড় মখন হয় ফয, তা াঁর 

সম্বখধ লকেু বিখত ফগখি আমার ভয় হয়—পাখে সখতযর অপিাপ হয়, পাখে আমার 

এই অেেজক্তখত না কুখিায়, বড় করখত লগখয় তা াঁর েলব আমার ঢখে এাঁখক তা াঁখক পাখে 

ফোট কখর ফেলি! 
  

লেষয॥ আজকাি অখনখক ফতা তা াঁহাখক অবতার বলিয়া িচার কলরখতখে! 
  

স্বামীজী॥ তা কুক। ফয ফযমন বুখিখে, ফস ফতমন করখে। ফতার ঐরূপ লবশ্বাস হয় 

ফতা তুইও কর। 
  

লেষয॥ আলম আপনাখকই সমযক বুজিখত পালর না, তা আবার োকুরখক! মখন হয়, 

আপনার কৃপাকণা পাইখিই আলম এ জখে ধ্নয হইব। 
  

অিয এই াখনই কথার পলরসমালপ্ত হইি এবং লেষয স্বামীজীর পিধূ্লি িইয়া গৃখহ 

িতযাগমন কলরখি। 
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২৫ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয॥ স্বামীজী! োকুর বলিখতন, কালমনী-কাঞ্চন তযাগ না কলরখি ধ্ম পপখথ অগ্রসর 

হওয়া যায় না। তখব যাহারা গৃহস্থ, তাহাখির উপায় লক? তাহাখির ফতা লিনরাত ঐ 

উভয় িইয়াই বযত থালকখত হয়। 
  

স্বামীজী॥ কাম-কাঞ্চখনর আসজক্ত না ফগখি ঈশ্বখর মন যায় না, তা ফগরতই ফহাক আর 

সন্নযাসীই ফহাক। ঐ িুই বস্ত্যখত যতক্ষণ মন আখে, জানলব—ততক্ষণ টেক টেক 

অনুরাগ, লনষ্ঠা বা শ্রদ্ধা ক নই আসখব না। 
  

লেষয॥ তখব গৃহস্থলিখগর উপায়? 

  

স্বামীজী॥ উপায় হখি ফোট াট বাসনাগুলিখক পূণ প কখর ফনওয়া, আর বড় 

বড়গুলিখক লবচার কখর তযাগ করা। তযাগ লভন্ন ঈশ্বরিাভ হখব না, ‘যলি ব্রহ্মা স্বয়ং 

বখিৎ’—ফবিকতপা ব্রহ্মা স্বয়ং তা বিখিও হখব না। 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, সন্নযাস গ্রহণ কলরখিই লক লবষয়-তযাগ হয়? 

  

স্বামী। তা লক ক নও হয়? তখব সন্নযাসীরা কাম-কাঞ্চন সমূ্পণ পভাখব তযাগ করখত 

িস্ত্যত হখি, ফচষ্টা করখে; আর ফগরতরা ফনাের ফেখি ফনৌকায় িা াঁড় টানখে—এই 

িখভি। ফভাখগর সাধ্ ক নও ফমখট লক ফর? ‘ভূয় এবালভবধ্ পখত’—লিন লিন বাড়খতই 

থাখক। 
  

লেষয॥ ফকন? ফভাগ কলরয়া কলরয়া লবরক্ত হইখি ফেখষ ফতা লবতৃষ্ণা আলসখত পাখর? 
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স্বামীজী॥ িূর ফো াঁড়া, তা ক-জখনর আসখত ফিখ লেস? ক্রমাগত লবষয়খভাগ করখত 

থাকখি, মখন ফসই-সব লবষখয়র োপ পখড় যায়, িাগ পখড় যায়, মন লবষখয়র রখে 

র’ফে যায়। তযাগ, তযাগ—এই হখি মূিমন্ত্র। 
  

লেষয॥ ফকন মহােয়, ঋলষবাকয ফতা আখে—‘গৃখহষু পখঞ্চজন্দ্রয়-লনগ্রহতপঃ, 

লনবৃত্তরাগসরয গৃহং তখপাবনমর’—গৃহস্থাশ্রখম থালকয়া ইজন্দ্রয়সকিখক লবষয় অথ পাৎ 

রূপরসালি-ফভাগ হইখত লবরত রা াখকই তপসযা বখি; লবষখয়র িলত অনুরাগ িূর 

হইখি গৃহই তখপাবখন পলরণত হয়। 
  

স্বামীজী॥ গৃখহ ফথখক যারা কাম-কাঞ্চন তযাগ করখত পাখর, তারা ধ্নয; লকন্তু তা ক-

জখনর হয়? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, আপলন ফতা ইতঃপূখব পই বলিখিন ফয, সন্নযাসীখির মখধ্যও 

অলধ্কাংখের সমূ্পণ পরূখপ কামকাঞ্চন-তযাগ হয় নাই। 
  

স্বামীজী॥ তা বখিলে; লকন্তু এ-কথাও বখিলে ফয, তারা তযাখগর পখথ চখিখে; তারা 

কামকাঞ্চখনর লবুখদ্ধ যুদ্ধখক্ষখত্র অবতীণ প হখয়খে। ফগরতখির এ নও 

কামকাঞ্চনাসজক্তটাখক লবপি বখিই ধ্ারণা হয়লন, আখত্মান্নলতর ফচষ্টাই হখি না। ওটার 

লবুখদ্ধ ফয যুদ্ধ করখত হখব, এ ভাবনাই এ নও আখসলন। 
  

লেষয॥ ফকন মহােয়, তাহালিখগর মখধ্যও ফতা অখনখকই ঐ আসজক্ত তযাগ কলরখত 

ফচষ্টা কলরখতখে? 

  

স্বামীজী॥ যারা করখে, তারা অবেয ক্রখম তযাগী হখব; তাখিরও কামকাঞ্চনাসজক্ত 

ক্রখম কখম যাখব। লকন্তু লক জালনস—‘যাজি যাব, হখি হখব’ যারা এইরূখপ চখিখে, 

তাখির আত্মিে পন এ নও অখনক িূর। ‘এ নই ভগবানর িাভ করব, এই জখেই 

করব’—এই হখি বীখরর কথা। ঐরূপ ফিাখক এ নই সব পস্ব তযাগ করখত িস্ত্যত হয়; 

োস্ত্র তাখির সম্বখধই বফিখেন, ‘যিহখরব লবরখজৎ তিহখরব িব্রখজৎ’—য নই 

ভবরাগয আসখব, ত নই সংসার তযাগ করখব। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, োকুর ফতা বলিখতন—ঈশ্বখরর কৃপা হইখি, তা াঁহাখক ডালকখি 

লতলন এইসকি আসজক্ত এক িখণ্ড কাটাইয়া ফিন। 
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স্বামীজী॥ হা াঁ, তা াঁর কৃপা হখি হয় বখট, লকন্তু তা াঁর কৃপা ফপখত হখি আখগ শুদ্ধ পলবত্র 

হওয়া চাই; কায়মখনাবাখকয পলবত্র হওয়া চাই, তখবই তা াঁর কৃপা হয়। 
  

লেষয॥ লকন্তু কায়মখনাবাখকয সংযম কলরখত পালরখি কৃপার আর িরকার লক? তাহা 

হইখি ফতা আলম লনখজই লনখজর ফচষ্টায় আখত্মান্নলত কলরিাম। 
  

স্বামীজী॥ তুই িাণপখণ ফচষ্টা করলেস ফিখ  তখব তা াঁর কৃপা হয়। Struggle (উিযম বা 

পুুষকার) না কখর বখস থাক, ফি লব ক নও কৃপা হখব না। 
  

লেষয॥ ভাি হইব, ইহা ফবাধ্ হয় সকখিরই ইিা; লকন্তু লক িুি পক্ষয সূখত্র ফয মন 

নীচগামী হয়, তাহা বলিখত পালর না; সকখিরই লক মখন ইিা হয় না ফয, আলম সৎ 

হইব, ভাি হইব, ঈশ্বর িাভ কলরব? 

  

স্বামীজী॥ যাখির ফভতর ওরূপ ইিা হখয়খে, তাখির ফভতর জানলব Struggle (উিযম 

বা ফচষ্টা) এখসখে এবং ঐ ফচষ্টা করখত করখতই ঈশ্বখরর িয়া হয়। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, অখনক অবতার-জীবখন ফতা ইহাও ফি া যায়—যাহাখির আমরা 

ভয়ানক পাপী বযলভচারী ইতযালি মখন কলর, তাহারাও সাধ্নভজন না কলরয়া তা াঁহাখির 

কৃপায় অনায়াখস ঈশ্বরিাখভ সক্ষম হইয়ালেি—ইহার অথ প লক? 

  

স্বামীজী॥ জানলব—তাখির ফভতর ভয়ানক অোলন্ত এখসলেি, ফভাগ করখত করখত 

লবতৃষ্ণা এখসলেি, অোলন্তখত তাখির হৃিয় জ্বখি যাজিি; হৃিখয় এত অভাব ফবাধ্ 

হজিি ফয, একটা োলন্ত না ফপখি তাখির ফিহ েুখট ফযত। তাই ভগবাখনর িয়া 

হখয়লেি। তখমাগুখণর ফভতর লিখয় ঐ-সকি ফিাক ধ্ম পপখথ উখেলেি। 
  

লেষয॥ তখমাগুণ বা যাহাই হউক, লকন্তু ঐ ভাখবই ফতা তাহাখির ঈশ্বরিাভ হইয়ালেি? 

  

স্বামীজী॥ হা াঁ, তা হখব না ফকন? লকন্তু পায় ানার ফিার লিখয় না ঢুখক সির ফিার লিখয় 

বাড়ীখত ফঢাকা ভাি নয় লক? এবং ঐ পখথও ফতা ‘লক কখর মখনর এ অোন্ত িূর কলর’—

এইরূপ একটা লবষম হা াঁকপাকালন ও ফচষ্টা আখে। 
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লেষয॥ তাহা টেক, তখব আমার মখন হয়, যাহারা ইজন্দ্রয়ালি িমন ও কাম-কাঞ্চন তযাগ 

কলরয়া ঈশ্বরিাভ কলরখত উিযত, তাহারা পুুষকারবািী ও স্বাবিম্বী; এবং যাহারা 

ফকবিমাত্র তা াঁহার নাখম লবশ্বাস ও লনভপর কলরয়া পলড়য়া আখে, তাহাখির কাম-

কাঞ্চনাসজক্ত লতলনই কাখি িূর কলরয়া অখন্ত পরম পি ফিন। 
  

স্বামীজী॥ হা াঁ, তখব ঐরূপ ফিাক লবরি; লসদ্ধ হবার পর ফিাখক এখিরই ‘কৃপালসদ্ধ’ 

বখি। জ্ঞানী ও ভক্ত—এ উভখয়রই মখত লকন্তু তযাগই হখি মূিমন্ত্র। 
  

লেষয॥ তাহাখত আর সখন্দহ লক! শ্রীযুক্ত লগলরেচন্দ্র ফঘাষ মহােয় একলিন আমায় 

বলিয়ালেখিন, ‘কৃপাপখক্ষ ফকান লনয়ম ফনই; যলি থাখক তখব তাখক কৃপা বিা যায় না। 

ফস াখন সবই ফব-আইনী কার ানা।’ 
  

স্বামীজী॥ তা নয় ফর, তা নয়; ফঘাষজ ফয ানকার কথা বখিখে, ফস াখনও আমাখির 

অজ্ঞাত একটা আইন বা লনয়ম আখেই আখে। ফব-আইনী কার ানাটা হখি ফেষ 

কথা, ফিে-কাি-লনলমখত্তর অতীত স্থাখনর কথা; ফস ান Law of Causation (কায প-

কারণ-সম্বখধ) ফনই, কাখজই ফস াখন ফক কাখর কৃপা করখব? ফস াখন ফসবয-ফসবক, 

ধ্যাতা-ফধ্যয়, জ্ঞাতা-ফজ্ঞয় এক হখয় যায়—সব সমরস। 
  

লেষয॥ আজ তখব আলস। আপনার কথা শুলনয়া আজ ফবি-ফবিাখন্তর সার বুিা হইি; 

এতলিন ফকবি বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইখতলেি। 
  

স্বামীজীর পিধূ্লি িইয়া লেষয কলিকাতালভমুখ  অগ্রসর হইি। 
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৬. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ২৬-৩০ 

২৬ 

  

স্থান—ফবিুড়মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয॥ স্বামীজী,  ািযা াখিযর সলহত ধ্ম পাচরখণর লকেু সম্বধ আখে লক? 

  

স্বামীজী॥ অেলবতার আখে ভবলক। 
  

লেষয॥ মাে-মাংস  াওয়া উলচত এবং আবেযক লক? 

  

স্বামীজী॥  ুব  ালব বাবা! তাখত যা পাপ হখব, তা আমার.৫৭। ফতাখির ফিখের 

ফিাকগুখিার লিখক একবার ফচখয় ফি  ফিল —মুখ  মলিনতার োয়া, বুখক সাহস ও 

উিযমেূনযতা, ফপটটট বড়, হাখত পাখয় বি ফনই, ভীু ও কাপুুষ! 
  

লেষয॥ মাে-মাংস  াইখি যলি উপকারই হইখব, তখব ফবৌদ্ধ ও ভবষ্ণবধ্খম প অলহংসাখক 

‘পরখমা ধ্ম পঃ’ বলিয়াখে ফকন? 

  

স্বামীজী॥ ফবৌদ্ধ ও ভবষ্ণবধ্ম প আিািা নয়। ফবৌদ্ধধ্ম প মখর যাবার সময় লহন্দধু্ম প তার 

কতকগুলি লনয়ম লনখজখির ফভতর ঢুলকখয় আপনার কখর লনখয়লেি। ঐ ধ্ম পই এ ন 

ভারতবখষ প ভবষ্ণবধ্ম প বখি লব যাত। ‘অলহংসা পরখমা ধ্ম পঃ’—ফবৌদ্ধধ্খম পর এই মত  ুব 

ভাি, তখব অলধ্কারী লবচার না কখর বিপূব পক রাজ-োসখনর দ্বারা ঐ মত জনসাধ্ারণ 

সকখির উপর চািাখত লগখয় ফবৌদ্ধধ্ম প ফিখের মাথাটট এখকবাখর ফ খয় লিখয় ফগখে। 

েখি হখয়খে এই ফয, ফিাখক লপাঁপখড়খক লচলন লিখি, আর টাকার জনয ভাখয়র সব পনাে 

করখে! অমন ‘বক-ধ্ালম পক’ এ জীবখন অখনক ফিখ লে। অনযপখক্ষ ফি —ভবলিক ও 

মনূক্ত ধ্খম প মৎসয-মাংস  াবার লবধ্ান রখয়খে, আবার অলহংসার কথাও আখে। 
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অলধ্কালরলবখেখষ লহংসা ও অলধ্কালরলবখেখষ অলহংসা-ধ্ম পপািখনর বযবস্থা আখে। 

শ্রুলত বিখেন—‘মা লহংসযাৎ সব পভূতালন’; মনুও বখিখেন—‘লনবৃলত্তস্ত্য মহােিা।’ 
  

লেষয॥ লকন্তু এমন ফিল য়ালে মহােয়, ধ্খম পর লিখক একটু ফিা াঁক হইখিই ফিাক আখগ 

মাে-মাংস োলড়য়া ফিয়। অখনখকর চখক্ষ বযলভচারালি গুুতর পাপ অখপক্ষাও ফযন 

মাে-মাংস  াওয়াটা ফবেী পাপ!—এ ভাবটা ফকাথা হইখত আলসি? 

  

স্বামীজী॥ ফকাখত্থখক এি, তা ফজখন ফতার িরকার লক? তখব ঐ মত ঢুখক ফয ফতাখির 

সমাখজর ও ফিখের সব পনাে সাধ্ন কখরখে, তা ফতা ফি খত পাজিস? ফি না—ফতাখির 

পূব পবখের ফিাক  ুব মােমাংস  ায়, কিপ  ায়, তাই তারা পজিমবােিার ফিাখকর 

ফচখয় সুস্থেরীর। ফতাখির পূব প-বােিার বড় মানুখষরাও এ নও রাখত্র িুলচ বা ুটট ফ খত 

ফেখ লন। তাই আমাখির ফিখের ফিাকগুখিার মত অম্বখির বযারাখম ফভাখগ না। 

শুখনলে, পূব পবােিার পাড়াগা াঁখয় ফিাখক অম্বখির বযারাম কাখক বখি, তা বুিখতই পাখর 

না। 
  

লেষয॥ আজ্ঞা হা াঁ। আমাখির ফিখে অম্বখির বযারাম বলিয়া ফকান বযারাম নাই। এখিখে 

আলসয়া ঐ বযারাখমর নাম শুলনয়ালে। ফিখে আমরা িুখবিাই মাে-ভাত  াইয়া থালক। 
  

স্বামীজী॥ তা  ুব  ালব। ঘাসপাতা ফ খয় যত ফপটখরাগা বাবাজীর িখি ফিে ফেখয় 

ফেখিখে। ও-সব সত্ত্বগুখণর লচে নয়, মহা তখমাগুখণর োয়া—মৃতুযর োয়া। সত্ত্বগুখণর 

লচে হখি—মুখ  উজ্জ্বিতা, হৃিখয় অিময উৎসাহ, tremendous activity (িচণ্ড 

কম পতৎপরতা); আর তখমাগুখণর িক্ষণ হখি আিসয, জড়তা, ফমাহ, লনদ্রা—এই সব। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, মাে-মাংখস ফতা রখজাগুণ বাড়ায়। 
  

স্বামীজী॥ আলম ফতা তাই চাই। এ ন রখজাগুখণরই িরকার। ফিখের ফয-সব ফিাকখক 

এ ন সত্ত্বগুণী বখি মখন করলেস, তাখির ফভতর পনর আনা ফিাকই ফঘার 

তখমাভাবাপন্ন। এক আনা ফিাক সত্ত্বগুণী ফমখি ফতা ফঢর! এ ন চাই িবি 

রখজাগুখণর তাণ্ডব উদ্দীপনা। ফিে ফয ফঘার তমসািন্ন, ফি খত পাজিস না? এ ন 

ফিখের ফিাকখক মাে-মাংস  াইখয় উিযমী কখর তুিখত হখব, জাগাখত হখব, 

কায পতৎপর করখত হখব। নতুবা ক্রখম ফিেসুদ্ধ ফিাক জড় হখয় যাখব, গাে-পাথখরর 

মত জড় হখয় যাখব। তাই বিলেিুম, মাে-মাংস  ুব  ালব। 
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লেষয॥ লকন্তু মহােয়, মখন য ন সত্ত্বগুখণর অতযন্ত সরেূলত প হয়, ত ন মাে-মাংখস 

স্পৃহা থাখক লক? 

  

স্বামীজী॥ না, তা থাখক না। সত্ত্বগুখণর য ন  ুব লবকাে হয়, ত ন মাে-মাংখস ুলচ 

থাখক না। লকন্তু সত্ত্বগুণ-িকাখের এইসব িক্ষণ জানলব—পখরর জনয সব পস্ব-পণ, 

কালমনী-কাঞ্চখন সমূ্পণ প অনাসজক্ত, লনরলভমানতা, অহংবুজদ্ধেূনযতা। এইসব িক্ষণ 

যার হয়, তার আর animal-food (আলমষাহার)-এর ইিা হয় না। আর ফয াখন ফি লব, 

মখন ঐসব গুখণর সরেূলত প ফনই, অথচ অলহংসার িখি নাম লিল খয়খে—ফস াখন 

জানলব হয় ভণ্ডালম, না হয় ফিাক-ফি ান ধ্ম প। ফতার য ন টেক টেক সত্ত্বগুখণর অবস্থা 

হখব ত ন আলমষহার ফেখড় লিস। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, োখন্দাগয শ্রুলতখত ফতা আখে ‘আহারশুখদ্ধৌ সত্ত্বশুজদ্ধ’—শুদ্ধ 

বস্ত্য আহার কলরখি সত্ত্বগুখণর বৃজদ্ধ হয়, ইতযালি। অতএব সত্ত্বগুণী হইবার জনয রজঃ-

ও তখমাগুখণাদ্দীপক পিাথ পসকখির ফভাজন পূখব পই তযাগ করা লক এ াখন শ্রুলতর 

অলভিায় নখহ? স্বামীজী॥ ঐ শ্রুলতর অথ প করখত লগখয় েঙ্করাচায প বখিখেন—‘আহার’-

অখথ প ‘ইজন্দ্রয়-লবষয়’, আর শ্রীরামানুজস্বামী ‘আহার’-অখথ প  ািয ধ্খরখেন। আমার মত 

হখি তা াঁহাখির ঐ উভয় মখতর সামিসয কখর লনখত হখব। ফকবি লিনরাত 

 ািযা াখিযর বােলবচার কখর জীবনটা কাটাখত হখব, না ইজন্দ্রয়সংযম করখত হখব? 

ইজন্দ্রয়সংযমটাখকই মু য উখদ্দেয বখি ধ্রখত হখব; আর ঐ ইজন্দ্রয়সংযখমর জনযই 

ভাি-মন্দ  ািযা াখিযর অেলবতর লবচার করখত হখব। োস্ত্র বখিন,  ািয জত্রলবধ্ ফিাখষ 

িুষ্ট ও পলরতযাজয হয়ঃ (১) জালতিুষ্ট—ফযমন ফপাঁয়াজ, রশুন ইতযালি। (২) লনলমত্তিুষ্ট—

ফযমন ময়রার ফিাকাখনর  াবার, িেগণ্ডা মালে মখর পখড় রখয়খে, রাতার ধু্খিাই কত 

উখড় পখড়খে। (৩) আশ্রয়িুষ্ট—ফযমন অসৎ ফিাখকর দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নালি।  ািয 

জালতিুষ্ট ও লনলমত্তিুষ্ট হখয়খে লকনা, তা সকি সমখয়ই  ুব নজর রা খত হয়। লকন্তু 

এখিখে ঐলিখক নজর এখকবাখরই উখে ফগখে। ফকবি ফেখষাক্ত ফিাষটট—যা ফযাগী 

লভন্ন অনয ফকউ িায় বুিখতই পাখর না, তা লনখয়ই যত িাোিাটে চিখে, ‘েুাঁ খয়ানা 

েুাঁ খয়ানা’ কখর েুাঁৎমাগীর িি ফিেটাখক িািাপািা করখে। তাও ভািমন্দ ফিাখকর 

লবচার ফনই; গিায় একগাো সুখতা থাকখিই হি, তার হাখত অন্ন ফ খত েুাঁৎমাগীখির 

আর আপলত্ত ফনই।  াখিযর আশ্রয়খিাষ ধ্রখত পারা একমাত্র োকুরখকই ফিখ লে। 

এমন অখনক ঘটনা হখয়খে, ফয াখন লতলন ফকান ফকান ফিাখকর ফো াঁয়া ফ খত 
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পাখরনলন। লবখেষ অনুসধাখনর পর জানখত ফপখরলে—বাতলবকই ফস-সকি ফিাখকর 

লভতর ফকান-না-ফকান লবখেষ ফিাষ লেি। ফতাখির যত লকেু ধ্ম প এ ন িা াঁলড়খয়খে লগখয় 

ভাখতর হা াঁলড়র মখধ্য! অপর জালতর ফো াঁয়া ভাতটা না ফ খিই ফযন ভগবানর িাভ হখয় 

ফগি! োখস্ত্রর মহানর সতযসকি ফেখড় ফকবি ফ াসা লনখয়ই মারামালর চিখে। 
  

লেষয॥ মহােয়, তখব লক আপলন বলিখত চান, সকখির স্পৃষ্ট অন্ন  াওয়াই আমাখির 

কতপবয? 

  

স্বামীজী॥ তা ফকন বিব? আমার কথা হখি তুই বামুন, অপর জাখতর অন্ন নাই ফ লি; 

লকন্তু তুই সব বামুখনর অন্ন ফকন  ালবলন? ফতারা রাঢ়ীখশ্রণী বখি বাখরন্দ্র বামুখনর অন্ন 

ফ খত আপলত্ত হখব ফকন? আর বাখরন্দ্র বামুনই বা ফতাখির অন্ন না  াখব ফকন? 

মারােী, ফতখিেী ও কখনাজী বামুনই বা ফতাখির অন্ন না  াখব ফকন? কলিকাতার 

জাতলবচারটা আরও লকেু মজার। ফি া যায়, অখনক বামুন-কাখয়তই ফহাখটখি ভাত 

মারখেন; তা াঁরাই আবার মু  পুাঁখে এখস সমাখজর ফনতা হখিন; তা াঁরাই অখনযর জনয 

জাতলবচার ও অন্ন- লবচাখরর আইন করখেন! বলি—ঐ-সব কপটীখির আইনমত লক 

সমাজখক চিখত হখব? ওখির কথা ফেখি লিখয় সনাতন ঋলষখির োসন চািাখত হখব, 

তখবই ফিখের কিযাণ। 
  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, কলিকাতায় অধু্নাতন সমাখজ ঋলষোষন চলিখতখে না? 

  

স্বামীজী॥ শুধু্ কলিকাতায় ফকন? আলম ভারতবষ প তন্ন তন্ন কখর  ুাঁখজ ফিখ লে, 

ফকাথাও ঋলষোসখনর টেক টেক িচিন ফনই। ফকবি ফিাকাচার, ফিোচার আর স্ত্রী-

আচার—এখতই সকি জায়গায় সমাজ োলসত হখি। োস্ত্র-োস্ত্র লক ফকউ পখড়—না, 

পখড় ফসইমত সমাজখক চািাখত চায়? 

  

লেষরয॥ তখব মহােয়, এ ন আমাখির লক কলরখত হইখব? 

  

স্বামীজী॥ ঋলষগখণর মত চািাখত হখব; মনু, যাজ্ঞবিয িভৃলত ঋলষখির মখন্ত্র 

ফিেটাখক িীলক্ষত করখত হখব। তখব সমখয়াপখযাগী লকেু লকেু পলরবতপন কখর লিখত 

হখব। এই ফি  না ভারখতর ফকাথাও আর চাতুব পণ পয-লবভাগ ফি া যায় না। িথমতঃ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষজত্রয়, ভবেয, েূদ্র— এই চার জাখত ফিখের ফিাকগুখিাখক ভাগ করখত হখব। 

সব বামুন এক কখর একটট ব্রাহ্মণজাত গড়খত হখব। এইরূপ সব ক্ষজত্রয়, সব ভবেয, 
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সব েূদ্রখির লনখয় অনয লতনটট জাত কখর সকি জালতখক ভবলিক িণািীখত আনখত 

হখব। নতুবা শুধু্ ‘ফতামায় ফো াঁব না’ বিখিই লক ফিখের কিযাণ হখব ফর? ক নই নয়। 
  

  
  

২৭ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

লেষয॥ স্বামীজী, বতপমান কাখি আমাখির সমাজ ও ফিখের এত িুিপো হইয়াখে ফকন? 

  

স্বামীজী॥ ফতারাই ফস জনয িায়ী। 
  

লেষয॥ বখিন লক? ফকমন কলরয়া? 

  

স্বামীজী॥ বহুকাি ফথখক ফিখের নীচ জাতখির ফঘন্না কখর কখর ফতারা এ ন জগখত 

ঘৃণাভাজন হখয় পখড়লেস! 
  

লেষয॥ কখব আবার আমরা উহাখির ঘৃণা কলরিাম? 

  

স্বামীজী॥ ফকন? ভটরচাখযর িি ফতারাই ফতা ফবিখবিান্তালি যত সারবান োস্ত্রগুলি 

ব্রাহ্মখণতর জাতখির ক নও পড়খত লিসলন, তাখির েুাঁসলন, তাখির ফকবি নীখচ 

িালবখয় ফরখ লেস, স্বাথ পপরতা ফথখক ফতারাই ফতা লচরকাি ঐরূপ কখর আসলেস। 

ব্রাহ্মখণরাই ফতা ধ্ম পোস্ত্রগুলিখক একখচখট কখর লবলধ্-লনখষধ্ তাখিরই হাখত ফরখ লেি; 

আর ভারতবখষ পর অনযানয জাতগুলিখক নীচ বখি বখি তাখির মখন ধ্ারণা কলরখয় 

লিখয়লেি ফয, তারা সতযসতযই হীন। তুই যলি একটা ফিাকখক ফ খত শুখত বসখত 

সব পক্ষণ বলিস, ‘তুই নীচ’, ‘তুই নীচ’—তখব সমখয় তার ধ্ারণা হখবই হখব, ‘আলম 

সতযসতযই নীচ।’ ইংখরজীখত এখক বখি hypnotise (লহপখনাটাইজ) বা মন্ত্রমুগ্ধ করা। 

ব্রাহ্মখণতর জাতগুলির একটু একটু কখর চমক ভােখে। ব্রাহ্মণখির তখন্ত্রমখন্ত্র তাখির 
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আস্থা কখম যাখি। পািাতয লেক্ষার লবতাখর ব্রাহ্মণখির সব তুকতাক এ ন ফভখে 

পড়খে, পদ্মার পাড় ধ্খস যাবার মত, ফি খত পাজচ্চস ফতা? 

  

লেষয॥ আজ্ঞা হা াঁ, আচার-লবচারটা আজকাি ক্রখমই লেলথি হইয়া পলড়খতখে। 
  

স্বামীজী॥ পড়খব না? ব্রাহ্মখণরা ফয ক্রখম ফঘার অনাচার-অতযাচার আরম্ভ কখরলেি! 

স্বাথ পপর হখয় ফকবি লনখজখির িভুত্ব বজায় রা বার জনয কত লক অিরভুত অনবলিক, 

অননলতক, অখযৌজক্তক মত চালিখয়লেি! তার েিও হাখত হাখতই পাখি। 
  

লেষয॥ লক েি পাইখতখে, মহােয়? 

  

স্বামীজী॥ েিটা লক ফি খত পাজিস না? ফতারা ফয ভারখতর অপর সাধ্ারণ 

জাতগুলিখক ফঘন্না কখরলেলি, তার জনযই এ ন ফতাখির হাজার বেখরর িাসত্ব করখত 

হখি, তাই ফতারা এ ন লবখিেীর ঘৃণাস্থি ও স্বখিেবালসগখণর উখপক্ষাস্থি হখয় 

রখয়লেস। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, এ নও ফতা বযবস্থালি ব্রাহ্মণখির মখতই চলিখতখে; গভপাধ্ান 

হইখত যাবতীয় জক্রয়াকিাখপই ফিাখক ব্রাহ্মখণরা ফযরূপ বলিখতখেন, ফসইরূপই 

কলরখতখে। তখব আপলন ঐরূপ বলিখতখেন ফকন? 

  

স্বামীজী॥ ফকাথায় চিখে? োখস্ত্রাক্ত িেলবধ্ সংস্কার ফকাথায় চিখে? আলম ফতা 

ভারতবষ পটা সব ঘুখর ফিখ লে, সব পত্রই শ্রুলত-স্মৃলত-লবগলহ পত ফিোচাখর সমাজ োলসত 

হখি! ফিাকাচার, ফিোচার ও স্ত্রী-আচার—এই সব সব পতরর স্মৃলতোস্ত্র হখয় িা াঁলড়খয়খে! 

ফক কার কথা শুনখে? টাকা লিখত পারখিই ভটরচাখযর িি যা-তা লবলধ্-লনখষধ্ লিখ  

লিখত রাজী আখেন! কয়জন ভটরচায ভবলিক কে-গৃহয ও ফশ্রৌত-সূত্র পখড়খেন? 

তারপর ফি —বােিায় রঘুনন্দখনর োসন, আর একটু এলগখয় ফি লব লমতাক্ষরার 

োসন, আর একলিখক লগখয় ফি  মনুস্মৃলতর োসন চখিখে! ফতারা ভালবস—সব পত্র বুজি 

একমত চখিখে! ফসইজনযই আলম চাই—ফবখির িলত ফিাখকর সম্মান বালড়য়া ফবখির 

চচপা করাখত এবং সব পত্র ফবখির োসন চািাখত। 
  

লেষয॥ মহােয়, তাহা লক এ ন আর চিা সম্ভবপর? 
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স্বামীজী॥ ফবখির সকি িাচীন লনয়মই চিখব না বখট, লকন্তু সমখয়াপখযাগী বাি-সাি 

লিখয় লনয়মগুলি লবলধ্বদ্ধ কখর নূতন ো াঁখচ পখড় সমাজখক লিখি চিখব না ফকন? 

  

লেষয॥ মহােয়, আমার ধ্ারণা লেি অন্ততঃ মনুর োসনটা ভারখত সকখিই এ নও 

মাখন। 
  

স্বামীজী॥ ফকাথায় মানখে? ফতাখির লনখজখির ফিখেই ফি  না—তখন্ত্রর বামাচার 

ফতাখির হাখড় হাখড় ঢুখকখে। এমন লক, আধু্লনক ভবষ্ণব ধ্ম প—যা মৃত ফবৌদ্ধধ্খম পর 

কঙ্কািাবলেষ্ট—তাখতও ফঘার বামাচার ঢুখকখে। ঐ অনবলিক বামাচাখরর িভাবটা  ব প 

করখত হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, এ পখঙ্কাদ্ধার এ ন সমরভব লক? 

  

স্বামীজী॥ তুই লক বিলেস, ভীু কাপুুষ? অসম্ভব বখি বখি ফতারা ফিেটা মজালি। 

মানুখষর ফচষ্টায় লকনা হয়? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, মনু যাজ্ঞবিয িভৃলত ঋলষগণ ফিখে পুনরায় না জোখি উহা 

সম্ভবপর মখন হয় না। 
  

স্বামীজী॥ আখর, পলবত্রতা ও লনঃস্বাথ প ফচষ্টার জনযই ফতা তা াঁরা মনু-যাজ্ঞবিয 

হখয়লেখিন, না আর লকেু! ফচষ্টা করখি আমরাই ফয মনু-যাজ্ঞবখিযর ফচখয় ফঢর বড় 

হখত পালর! আমাখির মতই বা ত ন চিখব না ফকন? 

  

লেষয॥ মহােয়, ইতঃপূখব প আপলনই ফতা বলিখিন, িাচীন আচারালি ফিখে চািাইখত 

হইখব। তখব মোলিখক আমাখিরই মত একজন বলিয়া উখপক্ষা কলরখি চলিখব কন? 

  

স্বামীজী॥ লক কথায় লক কথা লনখয় এলি! তুই আমার কথাই বুিখত পারলেস না। আলম 

ফকবি বখিলে ফয, িাচীন ভবলিক আচারগুলি সমাজ ও সমখয়র উপখযাগী কখর নূতন 

ো াঁখচ গখড় নূতন ভাখব ফিখে চািাখত হখব। নয় লক? 

  

লেষয॥ আজ্ঞা হা াঁ। 
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স্বামীজী॥ তখব ও লক বিলেলি? ফতারা োস্ত্র পখড়লেস, আমার আো-ভরসা ফতারাই। 

আমার কথাগুলি টেক টেক বুখি ফসইভাখব কাখজ ফিখগ যা। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, আমাখির কথা শুলনখব ফক? ফিখের ফিাক উহা িইখব ফকন? 

  

স্বামীজী॥ তুই যলি টেক টেক ফবািাখত পালরস এবং যা বিলব, তা হাখত-নাখত কখর 

ফি াখত পালরস ফতা অবেয ফনখব। আর ফতাতাপা ীর মত যলি ফকবি ফলাকই 

আওড়াস, বাকযবাগীে হখয় কাপুুখষর মত ফকবি অপখরর ফিাহাই লিস ও কাখজ 

লকেুই না ফি াস, তা হখি ফতার কথা ফক শুনখব বি? 

  

লেষয॥ মহােয়, সমাজ-সংস্কার সম্বখধ এ ন সংখক্ষখপ িুই-একটট উপখিে লিন। 
  

স্বামীজী॥ উপখিে ফতা ফতাখক ফঢর লিিুম; একটট উপখিেও অন্ততঃ কাখজ পলরণত 

কর। জগৎ ফি ুক ফয, ফতার োস্ত্র পড়া ও আমার কথা ফোনা সাথ পক হখয়খে। এই ফয 

মোলি োস্ত্র পড়লি, আরও কত লক পড়লি, ফবে কখর ফভখব ফি —এর মূি লভলত্ত বা 

উখদ্দেয লক। ফসই লভলত্তটা বজায় ফরখ  সার সার তত্ত্বগুলি ও িাচীন ঋলষখির মত 

সংগ্রহ কর এবং সমখয়াপখযাগী মতসকি তাখত লনবদ্ধ কর; ফকবি এইটুকু িক্ষয 

রাল স, ফযন সমগ্র ভারতবখষ পর সকি জাখতর—সকি সম্প্রিাখয়রই ঐসকি লনয়ম 

পািখন যথাথ প কিযাণ হয়। ফি  ফিল  ঐরূপ এক ানা স্মৃলত; আলম ফিখ  সংখোধ্ন 

কখর ফিব’ ন। 
  

লেষয॥ মহােয়, বযাপারটট সহজসাধ্য নয়; লকন্তু ঐরূখপ স্মৃলত লিল খিও উহা চলিখব 

লক? 

  

স্বামীজী॥ ফকন চিখব না? তুই ফি  না। ‘কাখিা হযয়ং লনরবলধ্লব পপুিা চ পৃথ্বী’—যলি 

টেক টেক লিল স ফতা একলিন না একলিন চিখবই। আপনাখত লবশ্বাস রা । ফতারাই 

ফতা পূখব প ভবলিক ঋলষ লেলি, শুধু্ েরীর বিলিখয় এখসলেস ভব ফতা নয়? আলম লিবযচখক্ষ 

ফি লে, ফতাখির ফভতর অনন্ত েজক্ত রখয়খে! ফসই েজক্ত জাগা; ওে, ওে, ফিখগ পড়, 

ফকামর বা াঁধ্। লক হখব ি-ুলিখনর ধ্ন-মান লনখয়? আমার ভাব লক জালনস? আলম মুজক্ত-

েুজক্ত চাই না। আমার কাজ হখি—ফতাখির ফভতর এই ভাবগুলি জালগখয় ফিওয়া; 

একটা মানুষ ভতরী করখত িক্ষ জে যলি লনখত হয়, আলম তাখতও িস্ত্যত। 
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লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ঐরূপ কাখয প িালগয়াই বা লক হইখব? মৃতুয ফতা পিাখত। 
  

স্বামীজী॥ িূর ফো াঁড়া, মরখত হয় একবারই মরলব। কাপুুখষর মত অহরহ ঃ মৃতুয-লচন্তা 

কখর বাখর বাখর মরলব ফকন? 

  

লেষয॥ আিা মহােয়, মৃতুয লচন্তা না হয় নাই কলরিাম, লকন্তু এই অলনতয সংসাখর কম প 

কলরয়াই বা েি লক? 

  

স্বামীজী॥ ওখর, মৃতুয য ন অলনবায প, ত ন ইাঁট-পাটখকখির মত মরার ফচখয় বীখরর 

মত মরা ভাি। এ অলনতয সংসাখর িু-লিন ফবেী ফবাঁখচই বা িাভ লক? It is better to 

wear out than rust out—জরাজীণ প হখয় একটু একটু কখর ক্ষখয় ক্ষখয় মরার ফচখয় 

বীখরর মত অপখরর এতটুকু কিযাখণর জনযও িড়াই কখর মরাটা ভাি নয় লক? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। আপনাখক আজ অখনক লবরক্ত কলরিাম। 
  

স্বামীজী॥ টেক টেক জজজ্ঞাসুর কাখে ি-ুরাজত্র বকখিও আমার শ্রালন্ত ফবাধ্ হয় না, আলম 

আহারলনদ্রা তযাগ কখর অনবরত বকখত পালর। ইিা করখি ফতা আলম লহমািখয়র 

গুহায় সমালধ্স্থ হখয় বখস থাকখত পালর। আর আজকাি ফি লেস ফতা মাখয়র ইিায় 

ফকাথাও আমার  াবার ভাবনা ফনই, ফকান-না-ফকান রকম ফজাখটই ফজাখট। তখব ফকন 

ঐরূপ কলর না? ফকনই বা এখিখে রখয়লে? ফকবি ফিখের িো ফিখ  ও পলরণাম ফভখব 

আর লস্থর থাকখত পালরখন। সমাধ্-েমালধ্ তুি ফবাধ্ হয়, ‘তুিং ব্রহ্মপিং’ হখয় যায়। 

ফতাখির মেি কামনা হখি আমার জীবনব্রত। ফয লিন ঐ ব্রত ফেষ হখব, ফস লিন 

ফিহ ফেখি ফচা াঁচা ফিৌড় মারব! 
  

লেষয মন্ত্রমুখগ্ধর মত স্বামীজীর ঐ-সকি কথা শুলনয়া তলম্ভত হৃিখয় নীরখব তা াঁহার 

মুখ র লিখক চালহয়া কতক্ষণ বলসয়া রলহি। পখর লবিায় গ্রহখণর আোয় তা াঁহাখক 

ভজক্তভখর িণাম কলরয়া বলিি, ‘মহােয়, আজ তখব আলস।’ 
  

স্বামীজী॥ আসলব ফকন ফর? মখে ফথখকই যা না। সংসারীখির ফভতর ফগখি মন আবার 

মলিন হখয় যাখব। এ াখন ফি —ফকমন হাওয়া, গোর তীখর, সাধু্রা সাধ্নভজন 

করখে, কত ভাি কথা হখি। আর কলিকাতায় লগখয়ই োইভস্ম ভাবলব। 
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লেষয সহখষ প বলিি, ‘আিা মহােয়, তখব আজ এ াখনই থালকব।’ 
  

স্বামীজী॥ ‘আজ’ ফকন ফর? এখকবাখর ফথখক ফযখত পালরস না? লক হখব ফের সংসাখর 

লগখয়? 

  

লেষয স্বামীজীর ঐ কথা শুলনয়া মতক অবনত কলরয়া রলহি; মখন যুগপৎ নানা লচন্তার 

উিয় হওয়ার ফকানই উত্তর লিখত পালরি না। 
  

  
  

২৮ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

স্বামীজীর েরীর সম্প্রলত অখনকটা সুস্থ; মখের নূতন জলমখত ফয িাচীন বাড়ীটট লেি, 

তাহার ঘরগুলি ফমরামত কলরয়া বাখসাপখযাগী করা হইখতখে, লকন্তু এ নও সমূ্পণ প হয় 

নাই। সমগ্র জলমটট মাটট ফেলিয়া ইতঃপূখব পই সমতি করা হইয়া লগয়াখে। স্বামীজী 

আজ অপরাখে লেষযখক সখে কলরয়া মখের জলমখত ঘুলরয়া ফবড়াইখতখেন। স্বামীজীর 

হখত একটট িীঘ প যটষ্ট, গাখয় ফগুয়া রখের ফ্লাখনখির আি াল্লা, মতক অনাবৃত। 

লেখষযর সখে গে কলরখত কলরখত িলক্ষণমুখ  েটক পয পন্ত লগয়া পুনরায় উত্তরাখসয 

লেলরখতখেন—এইরূখপ বাড়ী হইখত েটক ও েটক হইখত বাড়ী পয পন্ত বারংবার 

পিচারণা কলরখতখেন। িলক্ষণ পাখশ্ব প লবল্বতুমূি বা াঁধ্ান হইখতখে; ঐ ফবিগাখের 

অিূখর িা াঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার ধ্ীখর ধ্ীখর গান ধ্লরখিনঃ 

  

লগলর, গখণে আমার শুভকারী। 

লবল্ববৃক্ষমূখি পালতখয় ফবাধ্ন, 

গখণখের কিযাখণ ফগৌরীর আগমন, 

ঘখর আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, 

আসখব কত িণ্ডী ফযাগী জটাধ্ারী! 
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গান গালহখত গালহখত লেষযখক বলিখিনঃ ‘ফহথা আসখব কত িণ্ডী ফযাগী জটাধ্ারী!’ 

বুিলি? কাখি এ াখন কত সাধু্-সন্নযাসীর সমাগম হখব!—বলিখত বলিখত লবল্বতুমূখি 

উপখবেন কলরখিন এবং বলিখিন, ‘লবল্বতুমূি বড়ই পলবত্র স্থান। এ াখন বখস 

ধ্যানধ্ারণা করখি েীঘ্র উদ্দীপনা হয়। োকুর একথা বিখতন।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, যাহারা আত্মনাত্মলবচাখর রত, তাহাখির স্থানাস্থান, কািাকাি, শুজদ্ধ-

অশুজদ্ধ-লবচাখরর আবেযকতা আখে লক? 

  

স্বামীজী॥ যা াঁখির আত্মজ্ঞাখন ‘লনষ্ঠা’ হখয়খে, তা াঁখির ঐসব লবচার করবার িখয়াজন 

ফনই বখট, লকন্তু ঐ লনষ্ঠা লক অমলন হখিই হি? কত সাধ্যসাধ্না করখত হয়, তখব হয়! 

তাই িথম িথম এক-আধ্টা বাহয অবিম্বন লনখয় লনখজর পাখয়র ওপর িা াঁড়াবার ফচষ্টা 

করখত হয়। পখর য ন আত্মজ্ঞানলনষ্ঠা িাভ হয়, ত ন ফকান অবিম্বখনর আর 

িরকার থাখক না। 
  

োখস্ত্র ফয নানা িকার সাধ্নমাগ প লনলিপষ্ট হখয়খে, ফস-সব ফকবি ঐ আত্মজ্ঞান-িাখভর 

জনরয। তখব অলধ্কালরখভখি সাধ্না লভন্ন লভন্ন। লকন্তু ঐ-সব সাধ্নালিও এক িকার 

কম প; এবং যতক্ষণ কম প, ততক্ষণ আত্মার ফি া ফনই। আত্মিকাখের অন্তরায়গুলি 

োখস্ত্রাক্ত সাধ্নরূপ কম প দ্বারা িলতুদ্ধ হয়, কখম পর লনখজর সাক্ষাৎ আত্মিকাখের 

েজক্ত ফনই; কতকগুলি আবরণখক িূর কখর ফিয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন িভায় 

আপলন উি র্ভালসত হয়। বুিলি? এইজনয ফতার ভাষযকার বিখেন, ‘ব্রহ্মজ্ঞাখন 

কখম পর ফিেমাত্র সম্বধ ফনই।’ 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ফকান না ফকানরূপ কম প না কলরখি য ন আত্মিকাখের 

অন্তরায়গুলির লনরাে হয় না, ত ন পখরাক্ষভাখব কম পই ফতা জ্ঞাখনর কারণ হইয়া 

িা াঁড়াইখতখে। 
  

স্বামীজী॥ কায পকারণ-পরম্পরা-িৃটষ্টখত আপাততঃ ঐরূপ িতীয়মান হয় বখট। 

মীমাংসা-োখস্ত্র ঐরূপ িৃটষ্ট অবিম্বন কখরই ‘কাময কম প লনজিত েি িসব কখর’—এ-

কথা বিা হখয়খে। লনলব পখেষ আত্মার িে পন লকন্তু কখম পর দ্বারা হবার নয়। কারণ 

আত্মজ্ঞান লপপাসুর পখক্ষ লবধ্ান এই ফয, সাধ্নালি কম প করখব, অথচ তার েিােখি 

উিাসীন থাকখব। তখবই হি—ঐ-সব সাধ্নালি কম প সাধ্খকর লচত্তশুজদ্ধর কারণ লভন্ন 
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আর লকেু নয়; কারণ ঐ সাধ্নালি েখিই যলি আত্মাখক সাক্ষাৎ িতযক্ষ করা ফযত, 

তখব আর োখস্ত্র সাধ্কখক ঐ-সব কখম পর েি তযাগ করখত বিত না। অতএব 

মীমাংসাোখস্ত্রাক্ত েিিসূ কম পবাখির লনরাকরণকখেই গীখতাক্ত লনষ্কাম কম পখযাখগর 

অবতারণা করা হখয়খে। বুিলি? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, কখম পর েিােখিরই যলি িতযাো না রাল িাম, তখব কষ্টকর কম প 

কলরখত িবৃলত্ত হইখব ফকন? 

  

স্বামীজী॥ েরীর ধ্ারণ কখর সব পক্ষণ একটা লকেু না কখর থাকখত পারা যায় না। জীবখক 

য ন কম প করখতই হখি, ত ন ফযভাখব কম প করখি আত্মার িে পন ফপখয় মুজক্তিাভ 

হয়, ফসভাখব কম প করখতই লনষ্কাম কম পখযাখগ বিা হখয়খে। আর তুই ফয বিলি ‘িবৃলত্ত 

হখব ফকন?’ তার উত্তর হখি এই ফয, যত লকেু কম প করা যায় তা সবই িবৃলত্তমূিক; 

লকন্তু কম প কখর কখর য ন কম প ফথখক কম পান্তখর, জে ফথখক জোন্তখরই ফকবি গলত 

হখত থাখক, ত ন ফিাখকর লবচারিবৃলত্ত কাখি আপনা-আপলন ফজখগ উখে জজজ্ঞাসা 

কখর—কখম পর অন্ত ফকাথায়? ত লন ফস গীতামুখ  ভগবানর যা বিখেন, ‘গহনা কম পখণা 

গলতঃ’—তার মম প বুিখত পাখর। অতএব য ন কম প কখর কখর আর োলন্তিাভ হয় না, 

ত নই সাধ্ক কম পতযাগী হয়। লকন্তু ফিহধ্ারণ কখর লকেু একটা লনখয় ফতা থাকখত 

হখব—লক লনখয় থাকখব বি? তাই িু-চারখট সৎকম প কখর যায়, লকন্তু ঐ কখম পর 

েিােখির িতযাো রাখ  না। কারণ, ত ন তারা ফজখনখে ফয, ঐ কম পেখিই 

জেমৃতুযর বহুধ্া অেরকুর লনলহত আখে। ফসই জনযই ব্রহ্মখজ্ঞরা সব পকম পতযাগী—

ফিাক-ফি ান িু-চারখট কম প করখিও তাখত তা াঁখির লকেুমাত্র আাঁট ফনই। এাঁরাই োখস্ত্র 

লনষ্কাম কম পখযাগী বখি কলথত হখয়খেন। 
  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, লনষ্কাম ব্রহ্মখজ্ঞর উখদ্দেযহীন কররম উেখত্তর ফচষ্টালির নযায়? 

  

স্বামীজী॥ তা ফকন? লনখজর জনয, আপন েরীর-মখনর সুখ র জনয কম প না করাই 

হখি কম পেি তযাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ লনজ সু াখেষণই কখরন না, লকন্তু অপখরর কিযাণ 

বা যথাথ প সু িাখভর জনয ফকন কম প করখবন না? তা াঁরা েিাসেরলহত হখয় যা-লকেু 

কম প কখর যান, তাখত জগখতর লহত হয়—ফস-সব কম প ‘বহুজনলহতায় বহুজনসু ায়’ 

হয়। োকুর বিখতন, ‘তা াঁখির পা ক নও ফবচাখি পখড় না।’ তা াঁরা যা যা কখরন, তাই 

অথ পবন্ত হখয় িা াঁড়ায়। উত্তরচলরখত পলড়সলন—‘ঋষীণাং পুনরািযানাং 
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বাচমখথ পাঽনুধ্াবলত।’—ঋলষখির বাখকযর অথ প আখেই আখে, ক নও লনরথ পক বা লমথযা 

হয় না। মন য ন আত্মীয় িীন হখয় বৃত্তহীন-িায় হয়, ত নই [টেক টেক] 

‘ইহামুত্রেিখভাগলবরাগ’ জোয় অথ পাৎ সংসাখর বা মৃতুযর পর স্বগ পালিখত ফকান িকার 

সু খভাগ করবার বাসনা থাখক না—মখন আর সংকে-লবকখের তরে থাখক না। লকন্তু 

বুযত্থানকাখি অথ পাৎ সমালধ্ বা ঐ বৃলত্তহীন অবস্থা ফথখক ফনখম মন য ন আবার ‘আলম-

আমার’ রাখজয আখস, ত ন পূব পকৃত কম প বা অভযাস বা িারিজলনত সংস্কারবখে 

ফিহালির কম প চিখত থাখক। মন ত ন িায়ই super conscious (অলতখচতন) অবস্থায় 

থাখক; না ফ খি নয়, তাই  াওয়া-িাওয়া থাখক—ফিহালি-বুজদ্ধ এত অে বা ক্ষীণ হখয় 

যায়। এই অলতখচতন ভূলমখত ফপৌৌঁখে যা যা করা যায়, তাই টেক টেক করখত পারা যায়; 

ফস-সব কাখজ জীখবর ও জগখতর যথাথ প লহত হয়, কারণ ত ন কতপার মন আর 

স্বাথ পপরতায় বা লনখজর িাভ-ফিাকসান  লতখয় িূলষত হয় না। ঈশ্বর super conscious 

state-এ (জ্ঞানাতীত ভূলমখত) সব পিা অবস্থান কফরই এই জগদূ্রপ লবলচত্র সৃটষ্ট কখরখেন; 

এ সৃটষ্টখত ফসজনয ফকান লকেু imperfect (অসমূ্পণ প) ফি া যায় না। এইজনযই 

বিলেিুম, আত্মখজ্ঞর েিাসেরলহত কম পালি অেহীন বা অসমূ্পণ প হয় না—তাখত 

জীখবর ও জগখতর টেক টেক কিযাণ হয়। 
  

লেষয॥ আপলন ইতঃপূখব প বলিখিন, জ্ঞান ও কম প পরস্পরলবখরাধ্ী। ব্রহ্মজ্ঞাখন কখম পর 

লতিমাত্র স্থান নাই, অথবা কখম পর দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মিে পন হয় না, তখব আপলন 

মহা রখজাগুখণর উদ্দীপক উপখিে—মখধ্য মখধ্য ফিন ফকন? এই ফসলিন আমাখকই 

বলিখতলেখিন, ‘কম প কম প কম প—নানযঃ পন্থা লবিযখতঽয়নায়।’ 
  

স্বামীজী॥ আলম িুলনয়া ঘুখর ফি িুম, এ ফিখের মত এত অলধ্ক তামস-িকৃলতর ফিাক 

পৃলথবীর আর ফকাথাও ফনই। বাইখর সাজত্ত্বকতার ভান, ফভতখর একাবাখর ইাঁট-

পাটখকখির মত জড়ত্ব—এখির দ্বারা জগখতর লক কাজ হখব? এমন অকম পা, অিস, 

লেখশ্নািরপরায়ণ জাত িুলনয়ায় কতলিন আর ফবাঁখচ থাকখত পারখব? ওখিে (পািাতয) 

ফবলড়খয় আখগ ফিখ  আয়, পখর আমার ঐ কথায় িলতবাি কলরস। তাখির জীবখন 

কত উিযম, কত কম পতৎপরতা, কত উৎসাহ কত রখজাগুখণর লবকাে! ফতাখির 

ফিখের ফিাকগুখিার রক্ত ফযন হৃিখয় ুদ্ধ হখয় রখয়খে, ধ্মনীখত ফযন আর রক্ত 

েুটখত পারখে না, সব পাখে paralysis (পক্ষাঘাত) হখয় ফযন এলিখয় পখড়খে! আলম তাই 

এখির ফভতর রখজাগুণ বালড়খয় কম পতৎপরতা দ্বারা এখিখের ফিাকগুখিাখক আখগ 
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ঐলহক জীবনসংগ্রাখম সমথ প করখত চাই। েরীখর বি ফনই, হৃিখয় উৎসাহ ফনই, 

মজতখষ্ক িলতভা ফনই! লক হখব ফর, জড়লপণ্ডগুখিা দ্বারা? আলম ফনখড়-ফচখড় এখির 

ফভতর সাড় আনখত চাই—এজনয আমার িাণান্ত পণ। ফবিাখন্তর অখমাঘ মন্ত্রবখি 

এখির জাগাব। ‘উলত্তষ্ঠত জাগ্রত’—এই অভয়বাণী ফোনাখতই আমার জে। ফতারা ঐ 

কাখজ আমার সহায় হ। যা গা াঁখয় গা াঁখয় ফিখে-ফিখে এই অভয়বাণী আচণ্ডািব্রাহ্মণখক 

ফোনাখগ। সকিখক ধ্খর ধ্খর বিখগ যা—ফতামরা অলমতবীয প, অমৃখতর অলধ্কারী। 

এইভাখব আখগ রজঃেজক্তর উদ্দীপনা কর—জীবনসংগ্রাখম সকিখক উপযুক্ত কর, 

তারপর মুজক্তিাখভর কথা তাখির বি। আখগ ফভতখরর েজক্ত জাগ্রত কখর ফিখের 

ফিাকখক লনখজর পাখয়র ওপর িা াঁড় করা, উত্তম অেন-বসন, উত্তম ফভাগ আখগ 

করখত লে ুক, তারপর সব পিকার ফভাখগর বধন ফথখক লক কখর মুজক্ত হখত পারখব, তা 

বখি ফি। আিসয, হীনবুজদ্ধতা, কপটতায় ফিে ফেখয় ফেখিখে! বুজদ্ধমানর ফিাক এ ফিখ  

লক লস্থর হখয় থাকখত পাখর? কান্না পায় না? মান্দ্রাজ, ফবাখম্ব, পািাব, বােিা—ফযলিখক 

চাই, ফকাথাও ফয জীবনীেজক্তর লচে ফিল  না। ফতারা ভাবলেস—আমরা লেলক্ষত। লক 

োই মাথামুণ্ড লেখ লেস? কতকগুলি পখরর কথা ভাষান্তখর মু স্থ কখর মাথার ফভতখর 

পুখর পাে কখর ভাবলেস, আমরা লেলক্ষত! েযাঃ! েযাঃ! এর নাম আবার লেক্ষা!! ফতাখির 

লেক্ষার উখদ্দেয লক? হয় ফকরানীলগলর, না হয় একটা িুষ্ট উলকি হওয়া, না হয় 

বড়খজাড় ফকরানীলগলররই রূপান্তর একটা ফডপুটটলগলর চাকলর—এই ফতা! এখত 

ফতাখিরই বা লক হি, আর ফিখেরই বা লক হি? একবার ফচা   ুখি ফি , স্বণ পিস্থ 

ভারতভূলমখত অখন্নর জনয লক হাহাকারটা উখেখে! ফতাখির ঐ লেক্ষায় ফস অভাব পূণ প 

হখব লক?—ক নও নয়। পািাতয-লবজ্ঞানসহাখয় মাটট  ুাঁড়খত ফিখগ যা, অখন্নর 

সংস্থান কর—চাকলর গু ুলর কখর নয়, লনখজর ফচষ্টায় পািাতযলবজ্ঞানসহাখয় লনতয 

নূতন পন্থা আলবষ্কার কখর। ঐ অন্নবখস্ত্রর সংস্থান করবার জনযই আলম ফিাকগুখিাখক 

রখজাগুণ-তৎপর হখত উপখিে লিই। অন্নবস্ত্রাভাখব লচন্তায় লচন্তায় ফিে উৎসন্ন হখয় 

ফগখে—তার ফতারা লক করলেস? ফেখি ফি ফতার োস্ত্র-োস্ত্র গোজখি। ফিখের 

ফিাকগুখিাখক আখগ অন্নসংস্থান করবার উপায় লেল খয় ফি, তারপর ভাগবত পখড় 

ফোনাস। কম পতৎপরতা দ্বারা ঐলহক অভাব িূর না হখি ধ্ম প-কথায় ফকউ কান ফিখব 

না। তাই বলি আখগ আপনার ফভতর অন্তলন পলহত আত্মেজক্তখক জাগ্রত কর, তারপর 

ফিখের ইতরসাধ্ারণ সকখির ফভতর যতটা পালরস ঐ েজক্তখত লবশ্বাস জাগ্রত কখর 
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িথম অন্নসংস্থান, পখর ধ্ম পিাভ করখত তাখির ফে া। আর বখস থাকবার সময় ফনই। 

ক ন কার মৃতুয হখব, তা ফক বিখত পাখর? 

  

কথাগুলি বলিখত বলিখত ফক্ষাভ িুঃ  ও কুণার সলহত অপূব প এক ফতখজর লমিখন 

স্বামীজীর বিন উিালসত হইয়া উটেি। চখক্ষ ফযন অলগ্নসরেুলিে বালহর হইখত িালগি। 

তা াঁহার ত নকার ফসই লিবযমূলত প অবখিাকন কলরয়া ভখয় ও লবস্মখয় লেখষযর আর কথা 

সলরি না! কতক্ষণ পখর স্বামীজী পুনরায় বলিখিনঃ 

  

ঐরূপ কম পতৎপরতা ও আত্মলনভপরতা কাখি ফিখে আসখবই আসখব—ফবে ফি খত 

পাজি; There is no escape (গতযন্তর ফনই); … োকুখরর জোবার সময় হখতই 

পূব পাকাখে অুখণািয় হখয়খে; কাখি তার উজিন্ন েটায় ফিে মধ্যাে-সূয পকখর 

আখিালকত হখব। 
  

  
  

২৯ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(ঐ লনম পাণকাখি) ১৮৯৮ 

  

  
  

মে-বাটী লনম পাণ হইয়াখে, সামানয একটু-আধ্টু যাহা বাকী আখে, স্বামীজীর অলভমখত 

স্বামী লবজ্ঞানানন্দ তাহা ফেষ কলরখতখেন। স্বামীজীর েরীর তত ভাি নয়, তাই 

ডাক্তারগণ তা াঁহাখক ফনৌকায় কলরয়া গোবখক্ষ সকাি-সধযা ফবড়াইখত বলিয়াখেন। 

নড়াখির রায়বাবুখির বজরা ালন লকেুলিখনর জনয মখের সামখন বা াঁধ্া রলহয়াখে। 

স্বামীজী ইিামত ক নও ক নও ঐ বজরায় কলরয়া গোবখক্ষ ভ্রমণ কলরয়া থাখকন। 
  

আজ রলববার। লেষয মখে আলসয়াখে এবং আহারাখন্ত স্বামীজীর ঘখর বলসয়া স্বামীজীর 

সলহত কখথাপকথন কলরখতখে। মখে এই সময় স্বামীজী সন্নযাসী ও বািব্রহ্মচালরগখণর 

জনয কতকগুলি লনয়ম লবলধ্বদ্ধ কখরন, গৃহস্থখির সে হইখত িূখর থাকাই ঐগুলির 

মু য উখদ্দেয লেি; যথা—পৃথকর  আহাখরর স্থান, পৃথকর  লবশ্রাখমর স্থান ইতযালি। ঐ 

লবষয় িইয়াই এ ন কথাবাতপা হইখত িালগি। 
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স্বামীজী॥ ফগরতখির গাখয়-কাপখড় আজকাি ফকমন একটা সংযমহীনতার গধ পাই; 

তাই মখে লনয়ম কখরলে, ফগরতরা সাধু্খির লবোনায় না বখস, না ফোয়। আখগ োখস্ত্র 

পড়তুম ফয, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং ফসজনয সন্নযাসীরা গৃহস্থখির গধ সইখত পাখর 

না। এ ন ফি লে—টেক কথা। লনয়মগুলি িলতপািন কখর চিখি বািব্রহ্মচারীখির 

কাখি টেক টেক সন্নযাস হখব। সন্নযাস-লনষ্ঠা িৃঢ় হখি পর গৃহস্থখির সলহত সমভাখব 

লমখি-লমখে থাকখিও আর ক্ষলত হখব না। লকন্তু এ ন লনয়খমর গণ্ডীর ফভতর না রা খি 

সন্নযাসী-ব্রহ্মচারীরা সব লবগখড় যাখব। যথাথ প ব্রহ্মচারী হখত হখি িথম িথম সংযম 

সম্বখধ কখোর লনয়ম পািন কখর চিখত হয়, স্ত্রীখিাখকর নাম-গধ ফথখক ফতা িূখর 

থাকখতই হয়, তা োড়া স্ত্রীসেীখির সেও তযাগ করখতই হয়। 
  

গৃহস্থাশ্রমী লেষয স্বামীজীর কথা শুলনয়া তলম্ভত হইয়া রলহি এবং মখের সন্নযাসী-

ব্রহ্মচারীলিখগর সলহত পূখব পর মত সমভাখব লমলেখত পালরখব না ভালবয়া লবমষ প হইয়া 

কলহি, ‘লকন্তু মহােয়, এই মে ও মেস্থ যাবতীয় ফিাকখক আমার বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুখত্রর 

অখপক্ষা অলধ্ক আপনার বলিয়া মখন হয়। ইহারা সকখি ফযন কতকাখির ফচনা! মখে 

আলম ফযমন সব পখতামু ী স্বাধ্ীনতা উপখভাগ কলর, জগখতর ফকাথাও আর ফতমন কলর 

না!’ 
  

স্বামীজী॥ যত শুদ্ধসত্ত্ব ফিাক আখে, সবারই এ াখন ঐরূপ অনুভূলত হখব। যার হয় 

না, ফস জানলব এ ানকার ফিাক নয়। কত ফিাক হুজখুগ ফমখত এখস আবার ফয পালিখয় 

যায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচয পলবহীন, লিনরাত অথ প অথ প কফর ঘুখর ফবড়াখি, এমন 

সব ফিাখক এ ানকার ভাব ক নও বুিখত পারখব না, ক নও মখের ফিাকখক 

আপনার বখি মখন করখব না। এ ানকার সন্নযাসীরা ফসখকখি োই-মা া, মাথায়-জটা, 

লচমরফট-হাখত, ঔষধ্-ফিওয়া সন্নযাসীখির মত নয়; তাই ফিাখক ফিখ  শুখন লকেুই বুিখত 

পাখর না। আমাখির োকুখরর চািচিন ভাব—সকিই নূতন ধ্রখনর লেি, তাই 

আমরাও সব নূতন রকখমর; ক নও ফসখজগুখজ বকর তৃতা লিই, আবার ক নও ‘হর 

হর ফবযামর ফবযামর’ বখি োই ফমখ  পাহাড়-জেখি ফঘার তপসযায় মন লিই! 
  

শুধু্ ফসখকখি পা াঁজজ-পুাঁলথর ফিাহাই লিখি এ ন আর লক চখি ফর? এই পািাতয 

সভযতার উখদ্বি িবাহ তরতর কখর এ ন ফিে জখুড় বখয় যাখি। তার উপখযালগতা 

একটুও িতযক্ষ না কখর ফকবি পাহাখড় বখস ধ্যানস্থ থাকখি এ ন আর লক চখি? 
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এ ন চাই গীতায় ভগবানর যা বখিখেন—িবি কম পখযাগ, হৃিখয় অসীম সাহস, অলমত 

বি ফপাষণ করা। তখব ফতা ফিখের ফিাকগুখিা সব ফজখগ উেখব, নতুবা তুলম ফয 

লতলমখর, তারাও ফসই লতলমখর। 
  

ফবিা িায় অবসান। স্বামীজী গোবখক্ষ ভ্রমখণাপখযাগী সাজ কলরয়া নীখচ নালমখিন 

এবং মখের জলমখত যাইয়া পূব পলিখক এ ন ফয াখন ফপাতা গা াঁথা হইয়াখে, ফস াখন 

পিচারণা কলরয়া লকেুক্ষণ ফবড়াইখত িালগখিন। পখর বজরা ালন ঘাখট আনা হইখি 

স্বামী লনভপয়ানন্দ, স্বামী লনতযানন্দ ও লেষযখক সখে িইয়া ফনৌকায় উটেখিন। 
  

ফনৌকায় উটেয়া স্বামীজী োখত বলসখি লেষয তা াঁহার পািমূখি উপখবেন কলরি। গোর 

কু্ষদ্র কু্ষদ্র তরেগুলি ফনৌকার তিখিখে িলতহত হইয়া কিকি েে কলরখতখে, মৃিুি 

মিয়ালনি িবালহত হইখতখে, আকাখের পজিমলিক এ নও সধযার রজক্তম রাখগ 

রজিত হয় নাই, ভগবানর মরীলচমািী অত যাইখত এ নও অধ্ পঘো বাকী। ফনৌকা উত্তর 

লিখক চলিয়াখে। স্বামীজীর মুখ  িেুল্লতা, নয়খন ফকামিতা, কথায় উিাসীনতা! ফস 

এক ভাবপূণ প রূপ—বুিান অসম্ভব! 
  

এইবার িলক্ষখণশ্বর োড়াইয়া ফনৌকা অনুকূি বায়ুবখে আরও উত্তখর অগ্রসর হইখতখে। 

িলক্ষখণশ্বর কািীবাড়ী ফিল য়া লেষয ও অপর সন্নযালসদ্বয় িণাম কলরি। স্বামীজী লকন্তু 

লক এক গভীর ভাখব আত্মহারা হইয়া এখিাখথখিা ভাখব বলসয়া রলহখিন! লেষয ও 

সন্নযাসীরা পরস্পখর িলক্ষখণশ্বখরর কত কথা বলিখত িালগি, ফস-সকি কথা ফযন 

তা াঁহার কখণ প িলবষ্টই হইি না। ফিল খত ফিল খত ফনৌকা ফপখনটটর লিখক অগ্রসর হইি। 

ফপখনটটখত ৺খগালবন্দকুমার ফচৌধু্রীর বাগানবাটীর ঘাখট ফনৌকা লকেুক্ষখণর জনয বা াঁধ্া 

হইি। এই বাগান ালনই ইতঃপূখব প একবার মখের জনয ভাড়া কলরবার িতাব 

হইয়ালেি। স্বামীজী অবতরণ কলরয়া বাগান ও বাটী লবখেষরূখপ পয পখবক্ষণ কলরয়া 

বলিখিন, ‘বাগানটট ফবে, লকন্তু কলিকাতা ফথখক অখনক িূর; োকুখরর লেষয (ভক্ত)-

ফির ফযখত আসখত কষ্ট হত; এ াখন মে ফয হয়লন, তা ভািই হখয়খে।’ 
  

এইবার ফনৌকা আবার মখের লিখক চলিি এবং িায় এক ঘোকাি ভনে অধকার ফভি 

কলরয়া চলিখত চলিখত মখে আলসয়া উপলস্থত হইি। 
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৩০ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৮৯৯ খ্ীঃ িারম্ভ 

  

  
  

লেষয অিয নাগ-মহােয়খক সখে িইয়া মখে আলসয়াখে। 
  

স্বামীজী॥ (নাগ-মহােয়খক িণাম কলরয়া) ভাি আখেন ফতা? 

  

নাগ-মহােয়॥ আপনাখক িে পন করখত এিাম। জয় েঙ্কর! জয় েঙ্কর! সাক্ষাৎ লেব-

িে পন হি। কথাগুলি বলিয়া নাগ-মহােয় করখজাখড় িণ্ডায়মান রলহখিন। 
  

স্বামীজী॥ েরীর ফকমন আখে? 

  

নাগ-মহােয়॥ োই হাড়মাখসর কথা লক জজজ্ঞাসা করখেন? আপনার িে পখন আজ 

ধ্নয হিাম, ধ্নয হিাম। 
  

ঐরূপ বলিয়া নাগ-মহােয় স্বামীজীখক সাষ্টাখে িলণপাত কলরখিন। 
  

স্বামীজী॥ (নাগ-মহােয়খক তুলিয়া) ও লক করখেন? 

  

নাগ-মঃ॥ আলম লিবয চখক্ষ ফি লে, আজ সাক্ষাৎ লেখবর িে পন ফপিাম। জয় োকুর 

রামকৃষ্ণ! 
  

স্বামীজী॥ (লেষযখক িক্ষয কলরয়া) ফি লেস, টেক ভজক্তখত মানুষ ফকমন হয়! 
  

নাগ-মহােয় তেয় হখয় ফগখেন, ফিহবুজদ্ধ এখকবাখর ফগখে! এমনটট আর ফি া যায় 

না। (ফিমানন্দ স্বামীখক িক্ষয কলরয়া) নাগ-মহােখয়র জনয িসাি লনখয় আয়। 
  

নাগ-মঃ॥ িসাি! িসাি! (স্বামীজীর িলত করখজাখড়) আপনার িে পখন আজ আমার 

ভবকু্ষধ্া িূর হখয় ফগখে। 
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মখে ব্রহ্মচারী-ও সন্নযালসগণ উপলনষির পাে কলরখতলেখিন। স্বামীজী তা াঁহালিগখক িক্ষয 

কলরয়া বলিখিন, ‘আজ োকুখরর একজন মহাভক্ত এখসখেন। নাগ-মহােখয়র 

শুভাগমখন আজ ফতাখির পাে বধ থাকি।’ সকখিই বই বধ কলরয়া নাগ-মহােখয়র 

চালরলিখক লঘলরয়া বলসি। স্বামীজীও নাগ-মহােখয়র সম্মুখ  বলসখিন। 
  

স্বামীজী॥ (সকিখক িক্ষয কলরয়া) ফি লেস! নাগ-মহােয়খক ফি ; ইলন ফগরত, লকন্তু 

জগৎ আখে লক ফনই, এাঁর ফস জ্ঞান ফনই; সব পিা তেয় হখয় আখেন! (নাগ-মহােয়খক 

িক্ষয কলরয়া) এই সব ব্রহ্মচারীখিরও আমাখির োকুখরর লকেু কথা ফোনান। 
  

নাগ-মঃ॥ ও লক বখিন! ও লক বখিন! আলম লক বিব? আলম আপনাখক ফি খত 

এখসলে; োকুখরর িীিার সহায় মহাবীরখক িে পন করখত এখসলে; োকুখরর কথা এ ন 

ফিাখক বুিখব। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! 
  

স্বামীজী॥ আপলনই যথাথ প রামকৃষ্ণখিবখক লচখনখেন। আমরা ঘুখর ঘুখরই মরিুম। 
  

নাগ-মঃ॥ লেঃ! ও-কথা লক বিখেন! আপলন োকুখরর োয়া—এলপে আর ওলপে; যার 

ফচা  আখে, ফস ফি ুক। 
  

স্বামীজী॥ এ-সব ফয মে-েে হখি, এ লক টেক হখি? 

  

নাগ-মঃ॥ আলম কু্ষদ্র, আলম লক বুজি? আপলন যা কখরন, লনিয় জালন তাখত জগখতর 

মেি হখব—মেি হখব। 
  

অখনখক নাগ-মহােখয়র পিধূ্লি িইখত বযত হওয়ায় নাগ-মহােয় উোখির মত 

হইখিন। স্বামীজী সকিখক বলিখিন, ‘যাখত এাঁর কষ্ট হয়, তা কখরা না।’ শুলনয়া সকখি 

লনরত হইখিন। 
  

স্বামীজী॥ আপলন এখস মখে থাকুন না ফকন? আপনাখক ফিখ  মখের ফেখিরা সব 

লে খব। 
  

নাগ-মঃ॥ োকুরখক ঐ কথা একবার জজজ্ঞাসা কখরলেিাম। লতলন বিখিন, ‘গৃখহই 

ফথখকা।’ তাই গৃখহই আলে; মখধ্য মখধ্য আপনাখির ফিখ  ধ্নয হখয় যাই। 
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স্বামীজী॥ আলম একবার আপনার ফিখে যাব। 
  

নাগ-মঃ॥ (আনখন্দ উেত্ত হইয়া), এমন লিন লক হখব? ফিে কােী হখয় যাখব, কােী 

হখয় যাখব। ফস অিৃষ্ট আমার হখব লক? 

  

স্বামীজী॥ আমার ফতা ইিা আখে। এ ন মা লনখয় ফগখি হয়। 
  

নাগ-মঃ॥ আপনাখক ফক বুিখব—ফক বুিখব? লিবয িৃটষ্ট না  ুিখি লচনবার ফযা ফনই। 

একমাত্র োকুরই লচখনলেখিন; আর সকখি তা াঁর কথায় লবশ্বাস কখর মাত্র, ফকউ বুিখত 

পাখরলন। 
  

স্বামীজী॥ আমার এ ন একমাত্র ইিা, ফিেটাখক জালগখয় তুলি—মহাবীর ফযন 

লনখজর েজক্তমত্তায় অনাস্থাপর হখয় ঘুমুখি—সাড়া ফনই, েে ফনই। সনাতন ধ্ম পভাখব 

এখক ফকানরূপ জাগাখত পারখি বুিব, োকুখরর ও আমাখির আসা সাথ পক হি। ফকবি 

ঐ ইিাটা আখে—মুজক্ত-েুজক্ত তুি ফবাধ্ হখয়খে। আপলন আেীব পাি কুন ফযন 

কৃতকায প হওয়া যায়। 
  

নাগ-মঃ॥ োকুখরর আেীব পাি। আপনার ইিার গলত ফেরায় এমন কাখকও ফিল  না; 

যা ইিা করখবন, তাই হখব। 
  

স্বামীজী॥ কই লকেুই হয় না—তা াঁর ইিা লভন্ন লকেুই হয় না। 
  

নাগ-মঃ॥ তা াঁর ইিা আর আপনার ইিা এক হখয় ফগখে; আপনার যা ইিা, তা 

োকুখররই ইিা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! 
  

স্বামীজী॥ কাজ করখত মজবুত েরীর চাই; এই ফি ুন, এখিখে এখস অবলধ্ েরীর ভাি 

ফনই; ওখিখে ফবে লেিুম 

  

। নাগ-মঃ॥ েরীর ধ্ারণ করখিই—োকুর বিখতন—‘ঘখরর ফটক্স লিখত হয়।’ 

ফরাগখোক ফসই ফটক্স। আপলন ফয ফমাহখরর বাক্স; ঐ বাখক্সর  ুব যত্ন চাই। ফক করখব? 

ফক বুিখব? োকুরই একমাত্র বুখিলেখিন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! 
  

স্বামীজী॥ মখের এরা আমায় যখত্ন রাখ । 
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নাগ-মঃ॥ যা াঁরা করখেন তা াঁখিরই কিযাণ, বুিুক আর নাই বুিুক। ফসবার কমলত হখি 

ফিহ রা া ভার হখব। 
  

স্বামীজী॥ নাগ-মহােয়! লক ফয করলে, লক না করলে—লকেু বুিখত পাজিখন। এক এক 

সমখয় এক এক লিখক মহা ফিা াঁক আখস, ফসই মত কাজ কখর যাজি, এখত ভাি হখি 

লক মন্দ হখি, লকেু বুিখত পারলে না। 
  

নাগ-মঃ॥ োকুর ফয বখিলেখিন—‘চালব ফিওয়া রইি।’ তাই এ ন বুিখত লিখিন না। 

বুিামাত্রই িীিা েুলরখয় যাখব। 
  

স্বামীজী॥ একিৃখষ্ট লক ভালবখতলেখিন। এমন সমখয় স্বামী ফিমানন্দ োকুখরর িসাি 

িইয়া আলসখিন এবং নাগ-মহােয় ও অনযানয সকিখক লিখিন। নাগ-মহােয় িুই 

হাখত কলরয়া িসাি মাথায় তুলিয়া ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলিয়া নতৃয কলরখত িালগখিন। 

সকখি ফিল য়া অবাক। িসাি পাইয়া সকখি বাগাখন পায়চালর কলরখত িালগখিন। 

ইখতামখধ্য স্বামীজী এক ালন ফকািাি িইয়া আখত আখত মখের পুকুখরর পূব পপাখর 

মাটট কাটটখতলেখিন—নাগ-মহােয় িে পনমাত্র তা াঁহার হত ধ্লরয়া বলিখিন, ‘আমরা 

থাকখত আপলন ও লক কখরন?’ স্বামীজী ফকািাি োলড়য়া মাখে ফবড়াইখত ফবড়াইখত 

গে বলিখত িালগখিনঃ 

  

োকুখরর ফিহ যাবার পর একলিন শুনিুম, নাগ-মহােয় চার-পা াঁচ লিন উখপাস কখর 

তা াঁর কলিকাতার ফ ািার ঘখর পখড় আখেন; আলম, হলর ভাই ও আর একজন লমখি 

ফতা নাগ-মহােখয়র কুটীখর লগখয় হাজজর; ফিখ ই ফিপমুলড় ফেখড় উেখিন। আলম 

বিিুম—আপনার এ াখন আজ লভক্ষা ফপখত হখব। অমলন নাগ-মহােয় বাজার ফথখক 

চাি, হা াঁলড়, কাে িভৃলত এখন রা াঁধ্খত শুু করখিন। আমরা মখন কখরলেিুম—

আমরাও  াব, নাগ-মহােয়খকও  াওয়াব। রান্নাবান্না কখর ফতা আমাখির ফিওয়া হি; 

আমরা নাগ-মহােখয়র জনয সব ফরখ  লিখয় আহাখর বসিুম। আহাখরর পর, ওাঁখক 

ফ খত ফযই অনুখরাধ্ করা আর ত লন ভাখতর হা াঁলড় ফভখে ফেখি কপাখি আঘাত কখর 

বিখত িাগখিন—‘ফয ফিখহ ভগবানর িাভ হি না, ফস ফিহখক আবার আহার লিব?’ 

আমরা ফতা ফিখ ই অবাক! অখনক কখর পখর লকেু  াইখয় তখব আমরা লেখর এিুম। 
  

স্বামীজী॥ নাগ-মহােয় আজ মখে থাকখবন লক? 
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লেষয॥ না। ওাঁর লক কাজ আখে, আজই ফযখত হখব। 
  

স্বামীজী॥ তখব ফনৌকা ফি। সধযা হখয় এি। 
  

ফনৌকা আলসখি লেষয ও নাগ-মহােয় স্বামীজীখক িণাম কলরয়া কলিকাতা অলভমুখ  

রওনা হইখিন। 
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৭. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ৩১-৩৫ 

৩১ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—(৩য় সপ্তাহ) জানুআরী, ১৮৯৯ 

  

  
  

আিমবাজার হইখত ফবিুখড় নীিাম্বরবাবুর বাগাখন য ন মে উটেয়া আখস, তাহার 

অেলিন পখর স্বামীজী তা াঁহার গুুভ্রাতৃগখণর লনকট িতাব কখরন ফয, োকুখরর ভাব 

জনসাধ্ারখণর মখধ্য িচারকখে বােিা ভাষায় এক ালন সংবাি-পত্র বালহর কলরখত 

হইখব। স্বামীজী িথমতঃ এক ালন ভিলনক সংবািপখত্রর িতাব কখরন। লকন্তু উহা 

লবতর বযয়সাখপক্ষ হওয়ায় পালক্ষক পত্র বালহর কলরবার িতাবই সকখির অলভমত 

হইি এবং স্বামী জত্রগুণাতীখতর উপর উহার পলরচািখনর ভার অলপ পত হইি। স্বামী 

জত্রগুণাতীত এইরূখপ কায পভার গ্রহণ কলরয়া ১৩০৫ সাখির ১িা মাঘ ঐ পত্র িথম 

িকাে কলরখিন। স্বামীজী ঐ পখত্রর ‘উখদ্বাধ্ন’ নাম মখনানীত কখরন। 
  

পখত্রর িতাবনা স্বামীজী লনখজ লিল য়া ফিন এবং কথা হয় ফয, োকুখরর সন্নযাসী ও 

গৃহী ভক্তগণ এই পখত্র িবন্থালি লিল খবন। সঙ্ঘরূখপ পলরণত ‘রামকৃষ্ণ লমেখনর’ 

সভযগণখক স্বামীজী এই পখত্র িবধালি লিল খত এবং োকুখরর ধ্ম পসম্বধীয় মত 

পত্রসহাখয় জনসাধ্ারখণর মখধ্য িচার কলরখত অনুখরাধ্ কলরয়ালেখিন। পখত্রর িথম 

সং যা িকালেত হইখি লেষয একলিন মখে উপলস্থত হইি। লেষয িণাম কলরয়া 

উপখবেন কলরখি স্বামীজী তাহার সলহত ‘উখদ্বাধ্ন’ পত্র সম্বখধ এইরূপ কথাবাতপা 

আরম্ভ কলরখিনঃ 

  

স্বামীজী॥ (পখত্রর নামটট লবকৃত কলরয়া পলরহাসিখি) ‘উদ্বধন’ ফিখ লেস? 

  

লেষরয॥ আখজ্ঞ হা াঁ; সুন্দর হখয়খে। 
  

স্বামীজী॥ এই পখত্রর ভাব ভাষা—সব নূতন ো াঁখচ গড়খত হখব। 
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লেষয॥ লকরূপ? 

  

স্বামীজী॥ োকুখরর ভাব ফতা সিাইখক লিখত হখবই; অলধ্কন্তু বােিা ভাষায় নূতন 

ওজলস্বতা আনখত হখব। এই ফযমন—ফকবি ঘন ঘন verb use (জক্রয়াপখির বযবহার) 

করখি, ভাষার িম কখম যায়। লবখেষণ লিখয় verb (জক্রয়াপি)-এর বযবহারগুলি 

কলমখয় লিখত হখব। তুই ঐরূপ িবধ লি খত আরম্ভ কর। আমায় আখগ ফিল খয় তখব 

উখদ্বাধ্খন োপখত লিলব। 
  

লেষয॥ মহােয়, স্বামী জত্রগুণাতীত এই পখত্রর জনয ফযরূপ পলরশ্রম কলরখতখেন, তাহা 

অখনযর পখক্ষ অসম্ভব। 
  

স্বামীজী॥ তুই বুজি মখন করলেস, োকুখরর এইসব সন্নযাসী সন্তাখনরা ফকবি গােতিায় 

ধু্লন জ্বালিখয় বখস থাকখত জখেখে? এখির ফয য ন কায পখক্ষখত্র অবতীণ প হখব, ত ন 

তার উিযম ফিখ  ফিাখক অবাক হখব। এখির কাখে কাজ লক কখর করখত হয়, তা 

ফে । এই ফি , আমার আখিে পািন করখত জত্রগুণাতীত সাধ্নভজন ধ্যানধ্ারণা 

পয পন্ত ফেখড় লিখয় কাখজ ফনখবখে। এ লক কম sacrifice (স্বাথ পতযাগ)-এর কথা! আমার 

িলত কতটা ভািবাসা ফথখক এ কম পিবৃলত্ত এখসখে বি ফিল ! Success (কাজ হালসি) 

কখর তখব োড়খব!! ফতাখির লক এমন ফরাকর  আখে? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ফগুয়াপরা সন্নযাসীর—গৃহীখির দ্বাখর দ্বাখর ঐরূখপ ফঘারা 

আমাখির চখক্ষ ফকমন ফকমন ফেখক! 
  

স্বামীজী॥ ফকন? পখত্রর িচার ফতা গৃহীখিরই কিযাখণর জনয। ফিখে নবভাব-িচাখরর 

দ্বারা জনসাধ্ারখণর কিযাণ সালধ্ত হখব। এই েিাকাঙ্ক্ষারলহত কম প বুজি তুই সাধ্ন-

ভজখনর ফচখয় কম মখন করলেস? আমাখির উখদ্দেয জীখবর লহতসাধ্ন। এই পখত্রর 

আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতিব আমাখির ফনই। আমরা সব পতযাগী সন্নযাসী, মাগখেখি 

ফনই ফয, তাখির জনয ফরখ  ফযখত হখব। Success (কাজ হালসি) হয় ফতা এর income 

(আয়টা) সমতই জীবখসবাকখে বযলয়ত হখব। স্থাখন স্থাখন সঙ্ঘ-গেন, ফসবাশ্রম-

স্থাপন, আরও কত লক লহতকর কাখজ এর উিরবৃত্ত অখথ পর সদ্বযয় হখত পারখব। আমরা 

ফতা গৃহীখির মত লনখজখির ফরাজগাখরর মতিব এাঁখট এ কাজ করলে না। শুধু্ 

পরলহখতই আমাখির সকি movement (কাজকম প)—এটা ফজখন রা লব। 
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লেষয॥ তাহা হইখিও সকখি এভাব িইখত পালরখব না। 
  

স্বামীজী॥ নাই বা পারখি। তাখত আমাখির এি ফগি লক? আমরা criticism 

(সমাখিাচনা) গণয কখর কাখজ অগ্রসর হইলন। 
  

লেষয॥ মহােয়, এই পত্র ১৫ লিন অন্তর বালহর হইখব; আমাখির ইিা সাপ্তালহক হয়। 
  

স্বামীজী॥ তা ফতা বখট, লকন্তু funds (টাকা) ফকাথায়? োকুখরর ইিায় টাকার ফযাগাড় 

হখি এটাখক পখর ভিলনকও করা ফযখত পাখর। ফরাজ িক্ষ কলপ ফেখপ কলিকাতার 

গলিখত গলিখত free distribution (লবনামূখিয লবতরণ) করা ফযখত পাখর। 
  

লেষয॥ আপনার এ সঙ্কে বড়ই উত্তম। 
  

স্বামীজী॥ আমার ইিা হয়, কাগজটাখক পাখয় িা াঁড় কলরখয় লিখয় ফতাখক editor 

(সম্পািক) কখর ফিব। ফকান লবষয়খক িথমটা পাখয় িা াঁড় করাবার েজক্ত ফতাখির 

এ নও হয়লন। ফসটা করখত এইসব সব পতযাগী সাধু্রাই সক্ষম। এরা কাজ কখর কখর 

মখর যাখব, তবু হটবার ফেখি নয়। ফতারা একটু বাধ্া ফপখি, একটু criticism 

(সমাখিাচনা) শুনখিই িুলনয়া আাঁধ্ার ফিল স! 
  

লেষয॥ ফসলিন ফিল িাম, স্বামী জত্রগুণাতীত ফিখস োকুখরর েলব পূজা কলরয়া তখব 

কাজ আরম্ভ কলরখিন এবং কাখয পর সেিতার জনয আপনার কৃপা িাথ পনা কলরখিন। 
  

স্বামীজী॥ আমাখির centre (ফকন্দ্র) ফতা োকুরই। আমরা এক একজন ফসই 

ফজযালতঃখকখন্দ্রর এক একটট ray (লকরণ)। োকুখরর পূজা কখর কাজটা আরম্ভ 

কখরখে—ফবে কখরখে। কই আমায় ফতা পুখজার কথা লকেু বিখি না। 
  

লেষয॥ মহােয়, লতলন আপনাখক ভয় কখরন। জত্রগুণাতীত স্বামী আমায় কিয বলিখিন, 

‘তুই আখগ স্বামীজীর কাখে লগখয় ফজখন আয়, পখত্রর ১ম সং যা লবষখয় লতলন লক 

অলভমত িকাে কখরখেন, তারপর আলম তা াঁর সখে ফি া করব।’ 
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স্বামীজী॥ তুই লগখয় বলিস, আলম তার কাখজ  ুব  ুেী হখয়লে। তাখক আমার 

ফেহােীব পাি জানালব। আর ফতারা িখতযখক যতটা পারলব, তাখক সাহাযয কলরস। ওখত 

োকুখরর কাজই করা হখব। 
  

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীখক লনকখট আহ্বান কলরখিন এবং আবেযক 

হইখি ভলবষযখত ‘উখদ্বাধ্খন’র জনয জত্রগুণাতীত স্বামীখক আরও টাকা লিখত আখিে 

কলরখিন। ঐ লিন রাখত্র আহারাখন্ত স্বামীজী পুনরায় লেখষযর সলহত ‘উখদ্বাধ্ন’ পত্র 

সম্বখধ এরূপ আখিাচনা কলরয়ালেখিনঃ 

  

স্বামীজী॥ ‘উখদ্বাধ্খন’ সাধ্ারণখক ফকবি positive ideas (গেনমূিক ভাব) লিখত হখব। 

Negative thought (ফনলত-বাচক ভাব) মানুষখক weak (িুব পি) কখর ফিয়। ফি লেস 

না, ফয-সকি মা বাপ ফেখিখির লিনরাত ফি াপড়ার জনয তাড়া ফিয়, বখি, ‘এটার 

লকেু হখব না, ফবাকা, গাধ্া’—তাখির ফেখিগুলি অখনকস্থখি তাই হখয় িা াঁড়ায়। 

ফেখিখির ভাি বিখি—উৎসাহ লিখি, সমখয় লনিয় ভাি হয়। ফেখিখির পখক্ষ যা 

লনয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাখজযর উচ্চ তখর যারা 

লেশু, তাখির) সম্বখধও তাই। Positive ideas (গেনমূিক ভাব) লিখত পারখি 

সাধ্ারখণর মানুষ হখয় উেখব ও লনখজর পাখয় িা াঁড়াখত লে খব। ভাষা, সালহতয, িে পন, 

কলবতা, লেে সকি লবষখয় যা লচন্তা ও ফচষ্টা মানুষ করখে, তাখত ভুি না ফিল খয় ঐ-

সব লবষয় ফকমন কখর ক্রখম ক্রখম আরও ভাি রকখম করখত পারখব, তাই বখি লিখত 

হখব। ভ্রমিমাি ফি াখি মানুখষর felling wounded (মখন আঘাত ফিওয়া) হয়। 

োকুরখক ফিখ লে—যাখির আমরা ফহয় মখন করতুম, তাখিরও লতলন উৎসাহ লিখয় 

জীবখনর মলত-গলত লেলরখয় লিখতন। তা াঁর লেক্ষা ফিওয়ার রকমটা অিরভুত! 
  

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু লস্থর হইখিন। লকেুক্ষণ পখর আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

ধ্ম পিচারটা ফকবি যাখত তাখত এবং যার তার উপর নাক-লসাঁটকাখনা বযাপার বখি ফযন 

বুজিসলন। Physical, mental, spiritual (োরীলরক, মানলসক ও আধ্যাজত্মক) সকি 

বযাপাখরই মানুষখক positive ideas (গেনমূিক ভাব) লিখত হখব। লকন্তু ফঘন্না কখর 

নয়। পরস্পরখক ফঘন্না কখর কখরই ফতাখির অধ্ঃপতন হখয়খে। এ ন ফকবি positive 

thought (গেনমূিক ভাব) েলড়খয় ফিাকখক তুিখত হখব। িথখম ঐরূখপ সমত 

লহাঁিুজাতটাখক তুিখত হখব, তারপর জগৎটাখক তুিখত হখব। োকুখরর অবতীণ প 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 150 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হওয়ার কারণই এই। লতলন জগখত কারও ভাব নষ্ট কখরনলন। মহা-অধ্ঃপলতত 

মানুষখকও লতলন অভয় লিখয়, উৎসাহ লিখয় তুখি লনখয়খেন। আমাখিরও তা াঁর 

পিানুসরণ কখর সকিখক তুিখত হখব, জাগাখত হখব। বুিলি? 

  

ফতাখির history, literature, mythology (ইলতহাস, সালহতয, পুরাণ) িভৃলত সকি 

োস্ত্রগ্রন্থ মানুষখক ফকবি ভয়ই ফি াখি! মানুষখক ফকবি বিখে—‘তুই নরখক যালব, 

ফতার আর উপায় ফনই।’ তাই এত অবসন্নতা ভারখতর অলস্থমজ্জায় িখবে কখরখে। 

ফসই জনয ফবি-ফবিাখন্তর উচ্চ উচরচ ভাবগুলি সািা কথায় মানুষখক বুজিখয় লিখত 

হখব। সিাচার, সদ্বযবহার ও লবিযা লেক্ষা লিখয় ব্রাহ্মণ ও চণ্ডািখক এক ভূলমখত িা াঁড় 

করাখত হখব। ‘উখদ্বাধ্ন’ কাগখজ এইসব লিখ  আবািবৃদ্ধবলনতাখক ফতাি ফিল । তখব 

জানব—ফতার ফবি-ফবিান্ত পড়া সাথ পক হখয়খে। লক বলিস—পারলব? 

  

লেষয॥ আপনার আেীব পাি ও আখিে হইখি সকি লবষখয়ই লসদ্ধকাম হইব বলিয়া মখন 

হয়! 
  

স্বামীজী॥ আর একটা কথা—েরীরটাখক  ুব মজবুত করখত ফতাখক লে খত হখব ও 

সকিখক ফে াখত হখব। ফি লেসখন এ নও ফরাজ আলম ডামখবি কলষ। ফরাজ সকাি-

সধযায় ফবড়ালব; োরীলরক পলরশ্রম করলব। Body and mind must run parallel (ফিহ 

ও মন সমানভাখব চিখব)। সব লবষখয় পখরর ওপর লনভপর করখি চিখব ফকন? েরীরটা 

সবি করবার িখয়াজনীয়তা বুিখত পারখি লনখজরাই ত ন ঐ লবষখয় যত্ন করখব। 

ফসই িখয়াজনীয়তা-ফবাখধ্র জনযই এ ন education-এর (লেক্ষার) িরকার। 
  

  
  

৩২ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০০ 

  

  
  

এ ন স্বামীজী ফবে সুস্থ আখেন। লেষয রলববার িাখত মখে আলসয়াখে। স্বামীজীর 

পািপদ্ম-িে পনাখন্ত নীখচ আলসয়া স্বামী লনম পিানখন্দর সলহত ফবিান্তোখস্ত্রর আখিাচনা 
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কলরখতখে। এমন সময় স্বামীজী নীখচ নালময়া আলসখিন এবং লেষযখক ফিল য়া 

বলিখিন, ‘লকখর, তুিসীর সখে ফতার লক লবচার হজিি?’ 
  

লেষয॥ মহােয়, তুিসী মহারাজ বলিখতলেখিন, ‘ফবিাখন্তর ব্রহ্মবাি ফকবি ফতার 

স্বামীজী আর তুই বুজিস। আমরা লকন্তু জালন—কৃষ্ণস্ত্য ভগবানর স্বয়মর।’ 
  

স্বামীজী॥ তুই লক বিলি? 

  

লেষয॥ আলম বলিিাম. এক আত্মাই সতয। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুুষ লেখিন মাত্র। তুিসী 

মহারাজ লভতখর ফবিান্তবািী, বালহখর লকন্তু ভদ্বতবািীর পক্ষ িইয়া তকপ কখরন। 

ঈশ্বরখক বযজক্তলবখেষ বলিয়া কথা অবতারণা কলরয়া ক্রখম ফবিান্তবাখির লভলত্ত সুিৃঢ় 

িমালণত করাই তা াঁহার অলভিায় বলিয়া মখন হয়। লকন্তু উলন আমায় ‘ভবষ্ণব’ বলিখিই 

আলম ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তা াঁহার সলহত তখকপ িালগয়া যাই। 
  

স্বামীজী॥ তুিসী ফতাখক ভািবাখস লকনা, তাই ঐরূপ বখি ফতাখক  যাপায়। তুই চটলব 

ফকন? তুইও বিলব, ‘আপলন েূনযবািী নাজতক।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, উপলনষখি ঈশ্বর ফয েজক্তমানর বযজক্ত-লবখেষ, এ কথা আখে লক? 

ফিাখক লকন্তু ঐরূপ ঈশ্বখর লবশ্বাসবানর। 
  

স্বামীজী॥ সখব পশ্বর ক নও বযজক্তলবখেষ হখত পাখরন না। জীব হখি বযটষ্ট, আর সকি 

জীখবর সমটষ্ট হখিন ঈশ্বর। জীখবর অলবিযা িবি; ঈশ্বর লবিযা ও অলবিযার সমটষ্ট 

মায়াখক বেীভূত কখর রখয়খেন এবং স্বাধ্ীনভাখব এই স্থাবরজেমাত্মক জগৎটা 

লনখজর ফভতর ফথখক project (বালহর) কখরখেন। ব্রহ্ম লকন্তু ঐ বযটষ্ট-সমটষ্টর অথবা 

জীব ও ঈশ্বখরর পাখর বতপমান। ব্রখহ্মর অংোংে-ভাগ হয় না। ফবািাবার জনয তা াঁর 

জত্রপাি, চতুষ্পাি ইতযালি কেনা করা হখয়খে মাত্র। ফয পাখি সৃষ্ট-লস্থলত-িয় অধ্যাস 

হখি, ফসই ভাগখকই োস্ত্র ‘ঈশ্বর’ বখি লনখিপে কখরখে। অপর জত্রপালি কূটস্থ, যাখত 

ফকানরূপ ভদ্বত-কেনার ভান ফনই, তাই ব্রহ্ম। তা বখি এরূপ ফযন মখন কলরসলন ফয, 

ব্রহ্ম—জীবজগৎ ফথখক একটা স্বতন্ত্র বস্ত্য। লবলেষ্টানদ্বতবািীরা বখিন, ব্রহ্মই 

জীবজগৎরূখপ পলরণত হখয়খেন। অনদ্বতবািীরা বখিনঃ তা নয়, ব্রখহ্ম এই জীবজগৎ 

অধ্যত হখয়খে মাত্র; লকন্তু বস্ত্যতঃ ওখত ব্রখহ্মর ফকানরূপ পলরণাম হয়লন। 

অনদ্বতবািীরা বখিন, নামরূপ লনখয়ই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আখে, ততক্ষণই জগৎ 
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আখে। ধ্যান-ধ্ারণা-বখি য ন নামরূখপর লবিয় হখয় যায়, ত ন এক ব্রহ্মই থাখকন। 

ত ন ফতার, আমার বা জীব-জগখতর স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। ত ন ফবাধ্ 

হয় আলমই লনতয-শুদ্ধ-বুদ্ধ িতযকর -ভচতনয বা ব্রহ্ম। জীখবর স্বরূপই হখিন ব্রহ্ম; ধ্যান-

ধ্ারণায় নাম-রূখপর আবরণটা িূর হখয় ঐ ভাবটা িতযক্ষ হয় মাত্র। এই হখি 

শুদ্ধানদ্বতবাখির সারমম প। ফবি-ফবিান্ত োস্ত্র-োস্ত্র এই কথাই নানা রকখম বারংবার 

বুজিখয় লিখি। 
  

লেষয॥ তাহা হখি ঈশ্বর ফয সব পেজক্তমানর বযজক্তলবখেষ—একথা আর সতয হয় লকরূখপ? 

  

স্বামীজী॥ মন-রূপ উপালধ্ লনখয়ই মানুষ। মন লিখয়ই মানুষখক সকি লবষয় ধ্রখত 

বুিখত হখি। লকন্তু মন যা ভাখব, তা limited (সীমাবদ্ধ) হখবই। এ-জনয লনখজর 

personality (বযজক্তত্ব) ফথখক ঈশ্বখররpersonality (বযজক্তত্ব) কেনা করা জীখবর 

স্বতঃলসদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আিে প)-ফক মানুষরূখপই ভাবখত সক্ষম। এই 

জরামরণসেরকুি জগখত এখস মানুষ িুঃখ র ফেিায় ‘হা হখতাঽজস্ম’ কখর এবং এমন 

এক বযজক্তর আশ্রয় চায়, যা াঁর উপর লনভপর কখর ফস লচন্তােূনয হখত পাখর। লকন্তু আশ্রয় 

ফকাথায়? লনরাধ্ার সব পজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থি। িথখম মানুষ তা ফটর পায় না! 

লবখবক-ভবরাগয এখি ধ্যান-ধ্ারণা করখত করখত ফসটা ক্রখম ফটর পায়। লকন্তু ফয ফয-

ভাখবই সাধ্ন কুক না ফকন, সকখিই অজ্ঞাতসাখর লনখজর ফভতখর অবলস্থত 

ব্রহ্মভাবখক জালগখয় তুিখে। তখব আিম্বন লভন্ন লভন্ন হখত পাখর। যার Personal God 

(বযজক্তলবখেষ ঈশ্বর)-এ লবশ্বাস আখে, তাখক ঐ ভাব ধ্খরই সাধ্নভজন করখত হয়। 

ঐকালন্তকতা এখি ঐ ফথখকই কাখি ব্রহ্ম-লসংহ তার ফভতখর ফজখগ ওখেন। ব্রহ্মজ্ঞানই 

হখি জীখবর Goal (িক্ষয)। তখব নানা পথ—নানা মত। জীখবর পারমালথ পক স্বরূপ ব্রহ্ম 

হখিও মন-রূপ উপালধ্খত অলভমান থাকায় ফস হখরক রকম সখন্দহ-সংেয় সু -িুঃ  

ফভাগ কখর। লকন্তু লনখজর স্বরূপিাখভ আব্রহ্মতম্ব পয পন্ত সকখিই গলতেীি। যতক্ষণ 

না ‘অহং ব্রহ্ম’ এই তত্ত্ব িতযক্ষ হখব, ততক্ষণ এই জেমৃতুয-গলতর হাত ফথখক কাুরই 

লনতার ফনই। মানুষজে িাভ কখর মুজক্তর ইিা িবি হখি ও মহাপুুখষর কৃপািাভ 

হখি—তখব মানুখষর আত্মজ্ঞানস্পৃহা বিবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জলড়ত 

ফিাখকর ওলিখক মখনর গলতই হয় না। মাগ-ফেখি ধ্ন-মান িাভ করখব বখি মখন যার 

সঙ্কে রখয়খে, তার লক কখর ব্রহ্ম-লবলবলিষা হখব? ফয সব তযাগ করখত িস্ত্যত, ফয সু -

িুঃ  ভাি-মখন্দর চঞ্চি িবাখহ ধ্ীর লস্থর োন্ত সমনস্ক, ফস-ই আত্মজ্ঞানিাখভ যতরনপর 
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হয়। ফস-ই ‘লনগ পিলত জগজ্জািাৎ লপিরালিব ফকেরী’—মহাবখি জগজ্জাি লেন্ন 

কখর মায়ার গণ্ডী ফভখে লসংখহর মত ফবলরখয় পখড়। 
  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, সন্নযাস লভন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইখতই পাখর না? 

  

স্বামীজী॥ তা একবার বিখত? অন্তব পলহঃ উভয় িকাখরই সন্নযাস অবিম্বন করা চাই। 

আচায প েঙ্করও উপলনষখির ‘তপখসা বাপযলিোৎ’৫৮—এই অংখের বযা যািসখে 

বিখেন, লিেহীন অথ পাৎ সন্নযাখসর বাহয লচেস্বরূপ ভগলরকবসন িণ্ড কমণ্ডিু িভৃলত 

ধ্ারণ না কখর তপসযা করখি িুরলধ্গময ব্রহ্মতত্ত্ব িতযক্ষ হয় না। ভবরাগয না এখি, 

তযাগ না এখি, ফভাগস্পৃহা-তযাগ না হখি লক লকেু হবার ফযা আখে? ফস ফয ফেখির 

হাখত ফমায়া নয় ফয, ফভাগা লিখয় ফকখড়  াখব। 
  

লেষয॥ লকন্তু সাধ্ন কলরখত কলরখত ক্রখম ফতা তযাগ আলসখত পাখর? 

  

স্বামীজী॥ যার ক্রখম আখস, তার আসুক। তুই তা বখি বখস থাকলব ফকন? এ লন  াি 

ফকখট জি আনখত ফিখগ যা। োকুর বিখতন, ‘হখি-হখব —ও-সব ফমিাখট ভাব।’ 

লপপাসা ফপখি লক ফকউ বখস থাকখত পাখর, না, জখির জনয েুখটােুটট কখর ফবড়ায়? 

লপপাসা পায়লন, তাই বখস আলেস। লবলবলিষা িবি হয়লন, তাই মাগ-ফেখি লনখয় সংসার 

করলেস। 
  

লেষয॥ বাতলবক ফকন ফয এ নও ঐরূপ সব পস্ব-তযাখগর বুজদ্ধ হয় না, তাহা বুজিখত পালর 

না। আপলন ইহার একটা উপায় কলরয়া লিন। 
  

স্বামীজী॥ উখদ্দেয ও উপায়—সবই ফতার হাখত। আলম ফকবি stimulate (উিরবুদ্ধ) 

কখর লিখত পালর। এইসব সৎোস্ত্র পড়লেস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধু্খির ফসবা ও সে 

করলেস—এখতও যলি না তযাখগর ভাব আখস, তখব জীবনই বৃথা। তখব এখকবাখর বৃথা 

হখব না, কাখি এর েি ফতখড়েুাঁ খড় ফবুখবই ফবুখব। 
  

লেষয॥ (অখধ্ামুখ  লবষণ্ণভাখব) মহােয়, আলম আপনার েরণাগত, আমার মুজক্তিাখভর 

পন্থা  ুলিয়া লিন, আলম ফযন এই েরীখরই তত্ত্বজ্ঞ হইখত পালর। 
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স্বামীজী॥ (লেখষযর অবসন্নতা িে পন কলরয়া) ভয় লক? সব পিা লবচার করলব—এই ফিহ-

ফগহ, জীব-জগৎ সকিই লনঃখেষ লমথযা, স্বখপ্নর মত; সব পিা ভাবলব—এই ফিহটা একটা 

জড় যন্ত্রমাত্র। এখত ফয আত্মারাম পুুষ রখয়খেন, লতলনই ফতার যথাথ প স্বরূপ। মন-

রূপ উপালধ্টাই তা াঁর িথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তারপর ফিহটা তা াঁর সরথূি আবরণ হখয় 

রখয়খে। লনষ্কি লনলব পকার স্বয়ংখজযালতঃ ফসই পুুষ এইসব মালয়ক আবরখণ আিালিত 

থাকায় তুই ফতার স্ব-স্বরূপখক জানখত পারলেস না। এই রূপ-রখস ধ্ালবত মখনর গলত 

অন্তলিপখক লেলরখয় লিখত হখব। মনটাখক মারখত হখব। ফিহটা ফতা সরথূি—এটা মখর 

পঞ্চভূখত লমখে যায়। লকন্তু সংস্কাখরর পুাঁটলি—মনটা েীগগীর মখর না। বীজাকাখর 

লকেুকাি ফথখক আবার বৃখক্ষ পলরণত হয়; আবার সরথূি েরীর ধ্ারণ কখর 

জেমৃতুযপখথ গমনাগমন কখর, এইরূখপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। ফসজনয বলি, 

ধ্যান-ধ্ারণা ও লবচারকাখি মনখক সজচ্চিানন্দ-সাগখর ডুলবখয় ফি। মনটা মখর ফগখিই 

সব ফগি—ব্রহ্মসংস্থ হলি। 
  

লেষয॥ মহােয়, এই উদ্দাম উেত্ত মনখক ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কটেন। 
  

স্বামীজী॥ বীখরর কাখে আবার কটেন বখি ফকান জজলনষ আখে? কাপুুখষরাই ও-কথা 

বখি।—বীরাণাখমব করতিগতা মুজক্তঃ, ন পুনঃ কাপুুষাণামর।৫৯ অভযাস ও 

ভবরাগযবখি মনখক সংযত কর। গীতা বিখেন, ‘অভযাখসন তু ফকৌখন্তয় ভবরাখগযণ চ 

গৃহযখত।’৬০ লচত্ত হখি ফযন স্বি হ্ি। রূপরসালির আঘাখত তাখত ফয তরে উেখে, 

তার নামই মন। এজনযই মখনর স্বরূপ সংকেলবকোত্মক। ঐ সঙ্কেলবকে ফথখকই 

বাসনা ওখে। তারপর ঐ মনই জক্রয়ােজক্তরূখপ পলরণত হখয় সরথূিখিহরূপ যন্ত্র লিখয় 

কাজ কখর। আবার কম পও ফযমন অনন্ত, কখম পর েিও ফতমলন অনন্ত। সুতরাং অনন্ত 

অযুত কম পেিরূপ তরখে মন সব পিা িুিখে। ফসই মনখক বৃলত্তেূনয কখর লিখত হখব—

পুনরায় স্বি হ্খি পলরণত করখত হখব, যাখত বৃলত্তরূপ তরে আর একটটও না থাখক; 

তখবই ব্রহ্ম িকাে হখবন। োস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাখব লিখিন—‘লভিযখত 

হৃিয়গ্রলন্থঃ’৬১ইতযালি। বুিলি? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। লকন্তু ধ্যান ফতা লবষয়াবিম্বী হওয়া চাই? 

  

স্বামীজী॥ তুই লনখজই লনখজর লবষয় হলব। তুই সব পগ আত্মা—এটটই মনন ও ধ্যান 

করলব। আলম ফিহ নই, মন নই, বুজদ্ধ নই, সরথূি নই, সূক্ষ্ম নই—এইরূখপ ‘ফনলত ফনলত’ 
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কখর িতযকর ভচতনযরূপ স্ব-স্বরূখপ মনখক ডুলবখয় লিলব। এরূখপ মন-োিাখক বারংবার 

ডুলবখয় ডুলবখয় ফমখর ফেিলব। তখবই ফবাধ্স্বরূখপর ফবাধ্ বা স্ব-স্বরূখপ লস্থলত হখব। 

ধ্যাতা-ফধ্যয়-ধ্যান ত ন এক হখয় যাখব; জ্ঞাতা-ফজ্ঞয়-জ্ঞান এক হখয় যাখব। লনল ি 

অধ্যাখসর লনবৃলত হখব। এখকই োখস্ত্র বখি—‘জত্রপুটটখভি’। ঐরূপ অবস্থায় জানাজালন 

থাখক না। আত্মাই য ন একমাত্র লবজ্ঞাতা, ত ন তা াঁখক আবার জানলব লক কখর? 

আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই ভচতনয, আত্মাই সজচ্চিানন্দ। যাখক সৎ বা অসৎ লকেুই বখি 

লনখিপে করা যায় না, ফসই অলনব পচনীয়-মায়ােজক্ত-িভাখবই জীবরূপী ব্রখহ্মর ফভতখর 

জ্ঞাতা-ফজ্ঞয়-জ্ঞাখনর ভাবটা এখসখে। এটাখকই সাধ্ারণ মানুষ conscious state 

(ফচতন বা জ্ঞাখনর অবস্থা) বখি। আর ফয াখন এই ভদ্বত-সংঘাত লনরালবি ব্রহ্মতখত্ত্ব 

এক হখয় যায়, তাখক োস্ত্র superconscious state (সমালধ্, সাধ্ারণ জ্ঞানভূলম 

অখপক্ষা উচ্চাবস্থা) বখি এইরূখপ বণ পনা কখরখেন—‘জতলমতসলিিরালেি যমা যালবহী 

নমর।’৬২ 

  

(গভীরভাখব মগ্ন হইয়া স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ) 

  

এই জ্ঞাতা-ফজ্ঞয় মগ্ন বা জানাজালন-ভাব ফথখকই িে পন-োস্ত্র, লবজ্ঞান—সব ফবলরখয়খে। 

লকন্তু মানব-মখনর ফকান ভাব বা ভাষা জানাজালনর পাখরর বস্ত্যখক সমূ্পণ পরূখপ িকাে 

করখত পারখে না। িে পন-লবজ্ঞানালি partial truth (আংলেক সতয)। ওরা ফসজনয 

পরমাথ পতখত্ত্বর সমূ্পণ প expression (িকাে) ক নই হখত পাখর না। এইজনয 

পরমাখথ পর লিকর  লিখয় ফি খি সবই লমথযা বখি ফবাধ্ হয়—ধ্ম প লমথযা, কম প লমথযা, আলম 

লমথযা, তুই লমথযা, জগৎ লমথযা। ত নই ফবাধ্ হয় ফয, আলমই সব, আলমই সব পগত 

আত্মা, আমার িমাণ আলমই। আমার অজতখত্বর িমাখণর জনয আবার িমাণান্তখরর 

অখপক্ষা ফকাথায়? োখস্ত্র ফযমন বখি, ‘লনতযমস্মৎিলসদ্ধমর’—লনতযবস্ত্যরূখপ ইহা 

স্বতঃলসদ্ধ—এইভাখবই আলম সব পিা ইহা অনুভব কলর। আলম ঐ অবস্থা সতযসতযই 

ফিখ লে, অনুভূলত কখরলে। ফতারাও ফি , অনুভূলত কর আর জীবখক এই ব্রহ্মতত্ত্ব 

ফোনাখগ। তখব ফতা োলন্ত পালব। 
  

ঐ কথা বলিখত বলিখত স্বামীজীর মু মণ্ডি গম্ভীর ভাব ধ্ারণ কলরি এবং তা াঁহার মন 

ফযন এক অজ্ঞাতরাখজয যাইয়া লকেুক্ষখণর জনয লস্থর হইয়া ফগি! লকেুক্ষণ পখর লতলন 

আবার বলিখত িালগখিনঃ 
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এই সব পমতগ্রালসনী সব পমতসমিসা ব্রহ্মলবিযা লনখজ অনুভব কর, আর জগখত িচার 

কর। এখত লনখজর মেি হখব, জীখবরও কিযাণ হখব। ফতাখক আজ সারকথা বিিাম; 

এর চাইখত বড় কথা আর লকেুই ফনই। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপলন এ ন জ্ঞাখনর কথা বলিখতখেন; আবার ক নও বা ভজক্তর, 

ক নও কফম পর এবং ক নও ফযাখগর িাধ্ানয কীতপন কখরন। উহাখত আমাখির বুজদ্ধ 

গুিাইয়া যায়। 
  

স্বামীজী॥ লক জালনস—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম িক্ষয, পরম পুুষাথ প। তখব মানুষ 

ফতা আর সব পিা ব্রহ্মসংস্থ হখয় থাকখত পাখর না! বুযত্থান-কাখি লকেু লনখয় ফতা থাকখত 

হখব। ত ন এমন কম প করা উলচত, যাখত ফিাখকর ফশ্রখয়ািাভ হয়। এইজনয ফতাখির 

বলি, অখভি-বুজদ্ধখত জীবখসবারূপ কম প কর। লকন্তু বাবা, কখম পর এমন মারপযা াঁচ ফয 

বড় বড় সাধু্রাও এখত বদ্ধ হখয় পখড়ন। ফসইজনয েিাকাঙ্ক্ষাহীন হখয় কম প করখত 

হয়। গীতায় ঐ কথায় বখিখে। লকন্তু জানলব, ব্রহ্মজ্ঞাখন কখম পর অনুিখবেও ফনই; 

সৎকম প দ্বারা বড়খজার লচত্তশুজদ্ধ হয়। এ-জনযই ভাষযকার৬৪ জ্ঞানকম প-সমুচ্চখয়র 

িলত তীব্র কটাক্ষ—এত ফিাষাখরাপ কখরখেন। লনষ্কাম কম প ফথখক কারও কারও 

ব্রহ্মজ্ঞান হখত পাখর। এও একটা উপায় বখট, লকন্তু উখদ্দেয হখি ব্রহ্মজ্ঞানিাভ। এ 

কথাটা ফবে কখর ফজখন রা —লবচারমাগ প ও অনয সকি িকার সাধ্নার েি হখি 

ব্রহ্মজ্ঞতা িাভ করা। 
  

লেষয॥ মহােয়, একবার ভজক্ত ও রাজখযাখগর উপখযালগতা বলিয়া আমার জালনবার 

আকাঙ্ক্ষা িূর কুন। 
  

স্বামীজী॥ ঐ-সব পখথ সাধ্ন করখত করখতও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান-িাভ হখয় যায়। 

ভজক্তমাগ প—slow process (মন্থর গলত), ফিরীখত েি হয়, লকন্তু সহজসাধ্য। ফযাখগ 

নানা লবে; হয়খতা লবভূলতপখথ মন চখি ফগি, আর স্বরূখপ ফপৌৌঁেুখত পারখি না। 

একমাত্র জ্ঞানপথই আশুেিিি এবং সব পমত-সংস্থাপক বখি সব পকাখি সব পখিখে 

সমান আিৃত। তখব লবচারপখথ চিখত চিখতও মন িুতর তকপজাখি বদ্ধ হখয় ফযখত 

পাখর। এইজনয সখে সখে ধ্যান করা চাই। লবচার ও ধ্যানবখি উখদ্দেয বা ব্রহ্মতখত্ত্ব 

ফপৌৌঁেুখত হখব। এইভাখব সাধ্ন করখি goal-এ (িখক্ষয) টেক ফপৌৌঁোন যায়। আমার 

মখত, এই পন্থা সহজ ও আশুেিিি। 
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লেষয॥ এইবার আমার অবতারবাি-লবষখয় লকেু বিুন। 
  

স্বামীজী॥ তুই ফয একলিখনই সব ফমখর লনখত চাস! 
  

লেষয॥ মহােয়, মখনর ধ্া াঁধ্া একলিখন লমটটয়া যায় ফতা বারবার আর আপনাখক লবরক্ত 

কলরখত হইখব না। 
  

স্বামীজী॥ ফয-আত্মার এত মলহমা োস্ত্রমুখ  অবগত হওয়া যায়, ফসই আত্মজ্ঞান যা াঁখির 

কৃপায় এক মুহখূত প িাভ হয়, তা াঁরাই সচি তীথ প—অবতারপুুষ। তা াঁরা আজে ব্রহ্মজ্ঞ, 

এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মখজ্ঞ লকেুমাত্র তোত ফনই—‘ব্রহ্ম ফবি ব্রনহ্মব ভবলত।’ আত্মাখক ফতা 

আর জানা যায় না, কারণ এই আত্মাই লবজ্ঞাতা ও মন্তা হখয় রখয়খেন—এ কথা পূখব পই 

বখিলে। অতএব মানুখষর জানাজালন ঐ অবতার পয পন্ত—যা াঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুজদ্ধ 

ঈশ্বর সম্বখধ highest ideal (সব পাখপক্ষা উচ্চ আিে প) যা গ্রহণ করখত পাখর, তা ঐ 

পয পন্ত। তারপর আর জানাজালন থাখক না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কিালচৎ জগখত জোয়। 

অে ফিাখকই তা াঁখির বুিখত পাখর। তা াঁরাই োখস্ত্রাজক্তর িমাণস্থি—ভবসমুখদ্র 

আখিাকতম্ভস্বরূপ। এই অবতারগখণর সে ও কৃপািৃটষ্টখত মুহতূ পমখধ্য হৃিখয়র 

অধকার িূর হখয় যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞাখনর সরেুরণ হয়। ফকন বা লক process-এ 

(উপায়) হয়, তার লনণ পয় করা যায় না। তখব হয়—হখত ফিখ লে। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ 

হখয় গীতা বখিলেখিন। গীতার ফয ফয স্থখি ‘অহং’ েখের উখল্ল  রখয়খে, তা ‘আত্মপর’ 

বখি জানলব। ‘মাখমকং েরণং ব্রজ’ লকনা ‘আত্মসংস্থ হও’। এই আত্মজ্ঞানই গীতার 

চরম িক্ষয। ফযাগালির উখল্ল  ঐ আত্মতত্ত্বিাখভর আনুষলেক অবতারণা। এই 

আত্মজ্ঞান যাখির হয় না, তারাই আত্মঘাতী। ‘লবলনহন্তযসিরগ্রহাৎ’—রূপরসালির 

উদ্বধখন তাখির িাণ যায়। ফতারাও ফতা মানুষ—িুলিখনর োই-ভস্ম ফভাগখক উখপক্ষা 

করখত পারলবলন? ‘জায়স্ব লম্রয়খস্ব’র িখি যালব? ‘ফশ্রয়ঃ’ফক গ্রহণ কর, ‘ফিয়ঃ’ফক 

পলরতযাগ কর। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাি সবাইখক বিলব। বিখত বিখত লনখজর বুজদ্ধও 

পলরষ্কার হখয় যাখব। আর ‘তত্ত্বমলস’, ‘ফসাঽহমজস্ম’, ‘সব পং  লল্বিং ব্রহ্ম’ িভৃলত মহামন্ত্র 

সব পিা উচ্চারণ করলব এবং হৃিখয় লসংখহর মত বি রা লব। ভয় লক? ভয়ই মৃতুয—ভয়ই 

মহাপাতক। নররূপী অজুপখনর ভয় হখয়লেি—তাই আত্মসংস্থ ভগবানর শ্রীকৃষ্ণ তা াঁখক 

গীতা উপখিে লিখিন; তবু লক তা াঁর ভয় যায়? পখর অজুপন য ন লবশ্বরূপ িে পন কখর 

আত্মসংস্থ হখিন, ত ন জ্ঞানালগ্নিগ্ধকম পা হখয় যুদ্ধ করখিন। 
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লেষয॥ মহােয়, আত্মজ্ঞান িাভ হইখিই লক কম প থাখক? 

  

স্বামীজী॥ জ্ঞানিাখভর পর সাধ্ারখণর যাখক কম প বখি, ফসরূপ কম প থাখক না। ত ন 

কম প ‘জগজদ্ধতায়’ হখয় িা াঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চিন-বিন সবই জীখবর কিযাণসাধ্ণ 

কখর। োকুরখক ফিখ লে ‘ফিহখস্থাঽলপ ন ফিহস্থঃ’৬৬ —এই ভাব! ঐরূপ পুুষখির 

কখম পর উখদ্দেয সম্বখধ ফকবি এই কথামাত্র বিা যায়—‘ফিাকবত্ত িীিা-ভকবিযমর।’৬৭ 

  

  
  

৩৩ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০১ 

  

  
  

কলিকাতা জলুবলি আটপ একাখডলমর অধ্যাপক ও িলতষ্ঠাতা বাবু রণিািসাি িােগুপ্ত 

মহােয়খক সখে কলরয়া লেষয আজ ফবিুড় মখে আলসয়াখেন। রণিাবাবু 

লেেকিালনপুণ সুপজণ্ডত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আিাপ-পলরচখয়র পর স্বামীজী 

রণিাবাবুর সখে লেে-লবিযা সম্বখধ নানা িসে কলরখত িালগখিন; রণিাবাবুখক 

উৎসালহত কলরবার জনয তা াঁর একাখডলমখত একলিন যাইখতও ইিা িকাে কলরখিন। 

লকন্তু নানা অসুলবধ্ায় স্বামীজীর তথায় যাওয়া ঘটটয়া উখে নাই। 
  

স্বামীজী রণিাবাবুখক বলিখত িালগখিনঃ 

  

পৃলথবীর িায় সকি সভয ফিখের লেে-ফসৌন্দয প ফিখ  এিুম, লকন্তু ফবৌদ্ধধ্খম পর 

িািুভপাবকাখি এখিখে লেেকিার ফযমন লবকাে ফি া যায়, ফতমনটট আর ফকাথাও 

ফি িুম না। ফমাগি বািোখির সমখয়ও ঐ লবিযার লবখেষ লবকাে হখয়লেি; ফসই 

লবিযার কীলতপতম্ভরূখপ আজও তাজমহি, জমু্মা মসজজি িভৃলত ভারতবখষ পর বুখক 

িা াঁলড়খয় রখয়খে। 
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মানুষ ফয জজলনষটা ভতরী কখর, তাখত ফকান একটা idea express (মখনাভাব িকাে) 

করার নামই art (লেে)। যাখত idea-র expression (ভাখবর িকাে) ফনই, রে-ফবরখের 

চাকলচকয পলরপাটট থাকখিও তাখক িকৃত art (লেে) বিা যায় না। ঘটট, বাটট ফপয়ািা 

িভৃলত লনতযবযবহায প জজলনষপত্রগুলিও ঐরূখপ লবখেস ফকান ভাব িকাে কখর ভতরী 

করা উলচত। পযালরস িিে পনীখত পাথখরর ফ ািাই এক অিরভুত মূলত প ফিখ লেিাম, 

মূলত পটটর পলরচায়ক এই কয়টট কথা নীখচ ফি া, ‘Art unveiling nature’ অথ পাৎ লেে 

ফকমন কখর িকৃলতর লনলবড় অবগুেন স্বহখত ফমাচন কখর ফভতখরর রূপখসৌন্দয প 

ফিখ । মূলত পটট এমনভাখব ভতরী কখরখে ফযন িকৃলতখিবীর রূপিলব এ নও স্পষ্ট 

ফবখরায়লন; যতটুকু ফবলরখয়খে, ততটুকু ফসৌন্দয প ফিখ ই লেেী ফযন মুগ্ধ হখয় লগখয়খে। 

ফয ভাস্কর এই ভাবটট িকাে করখত ফচষ্টা কখরখেন, তা াঁর িেংসা না কখর থাকা যায় 

না। ঐ রকখমর original (ফমৌলিক) লকেু করখত ফচষ্টা করখবন। 
  

রণিাবাবু॥ আমারও ইিা আখে—সময়মত original modeling (নূতন ভাখবর মূলত প) 

সব গড়খত; লকন্তু এখিখে উৎসাহ পাই না। অথ পাভাব, তার উপর আমাখির ফিখে 

গুণগ্রাহী ফিাখকর অভাব। 
  

স্বামীজী॥ আপলন যলি িাণ লিখয় যথাথ প একটট  া াঁটট জজলনষ করখত পাখরন, যলি art-

এ (লেখে) একটট ভাবও যথাযথ express (িকাে) করখত পাখরন, কাখি লনিয় তার 

appreciation (সমাির) হখব।  া াঁটট জজলনখষর ক নও জগখত অনাির হয়লন। এরূপও 

ফোনা যায়—এক এক জন artist (লেেী) মরবার হাজার বের পর হয়খতা তার 

appreciation (সমাির) হি! 
  

রণিাবাবু॥ তা টেক। লকন্তু আমরা ফযরূপ অপিাথ প হখয় পফড়লে, তাখত ‘ঘখরর ফ খয় 

বখনর ফমাষ তাড়াখত’ সাহখস কুখিায় না। এই পা াঁচ বৎসখরর ফচষ্টায় আলম যা ফহাক 

লকেু কৃতকায প হখয়লে। আেীব পাি কুন ফযন উিযম লবেি না হয়। 
  

স্বামীজী॥ যলি টেক টেক কাখজ ফিখগ যান, তখব লনিয় successful (সেি) হখবন। 

ফয ফয-লবষখয় মনিাণ ফঢখি  াখট, তাখত তার success (সেিতা) ফতা হয়ই, তারপর 

চাই লক ঐ কাখজর তেয়তা ফথখক ব্রহ্মলবিযা পয পন্ত িাভ হয়। ফয-ফকান লবষখয় িাণ 

লিখয়  াটখি ভগবানর তার সহায় হন। 
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রণিাবাবু॥ ওখিে এবং এখিখের লেখের ফভতর তোত লক ফি খিন? 

  

স্বামীজী॥ িায় সবই সমান, originality (ফমৌলিকত্ব) িায়ই ফি খত পাওয়া যায় না। ঐ-

সব ফিখে েখটাযখন্ত্রর সাহাখযয এ ন নানা লচত্র তুখি েলব আাঁকখে। লকন্তু যখন্ত্রর সাহাযয 

লনখিই originality (ফমৌলিকত্ব) ফিাপ ফপখয় যায়; লনখজ idea-র expression লিখত 

(মখনাগত ভাব িকাে করখত) পারা যায় না। আখগকার ভাস্করগণ লনখজখির মাথা 

ফথখক নূতন নূতন ভাব ফবর করখত বা ফসইগুলি েলবখত লবকাে করখত ফচষ্টা করখতন; 

এ ন েখটার অনুরূপ েলব হওয়ায় মাথা ফ িাবার েজক্ত ও ফচষ্টার ফিাপ হখয় যাখি। 

তখব এক-একটা জাখতর এক-একটা characteristic (লবখেষত্ব) আখে। আচাখর-

বযবহাখর, আহাখর-লবহাখর, লচখত্র-ভাস্কখয প ফসই লবখেষ ভাখবর লবকাে ফি খত পাওয়া 

যায়। এই ধ্ুন—ওখিখের গান-বাজনা-নাখচর expression (বাহয লবকাে)-গুলি সবই 

pointed (তীব্র, তীক্ষ্ণ); নাচখে ফযন হাত পা েুাঁড়খে! বাজনাগুলির আওয়াখজ কাখন 

ফযন সেীখনর ফ া াঁচা লিখি! গাখনরও ঐরূপ। এখিখের নাচ আবার ফযন ফহখিিুখি 

তরখের মত গলড়খয় পড়খে, গাখনর গমক মূি পনাখতও ঐরূপ rounded movement 

(ফমািাখয়ম গলত) ফি া যায়। বাজনাখতও তাই। অতএব art (লেে) সম্বখধ লবলভন্ন 

জালতর মখধ্য লবলভন্নরূপ লবকাে হয়। ফয জাতটা বড় materialistic (জড়বািী), তারা 

nature (িকৃলত)-টাখকই ideal (আিে প) বখি ধ্খর এবং তিনুরূপ ভাখবর expression 

(লবকাে) লেখে লিখত ফচষ্টা কখর। ফয জাতটা আবার িকৃলতর অতীত একটা 

ভাবিালপ্তখকই ideal (আিে প) বখি ধ্খর, ফসটা ঐ ভাবই nature-এর (িকৃলতগত) 

েজক্তসহাখয় লেখে express (িকাে) করখত ফচষ্টা কখর। িথম ফশ্রণীর জাখতর nature 

(িকৃলত)-ই হখি primary basis of art (লেখের মূি লভলত্ত); আর লদ্বতীয় ফশ্রণীর 

জাতগুখিার ideality (িকৃলতর অতীত একটা ভাব) হখি লেে লবকাখের মূি কারণ। 

ঐরূখপ িুই লবলভন্ন উখদ্দেয ধ্খর লেেচচপায় অগ্রসর হখিও েি উভয় ফশ্রণীর িায় 

একই িা াঁলড়খয়খে, উভখয়ই লনজ লনজ ভাখব লেখোনলত করখে। ও-সব ফিখের এক 

একটা েলব ফিখ  আপনার সতযকার িাকৃলতক িৃেয বখি ভ্রম হখব। এখিখের সম্বখধও 

ফতমলন—পুরাকাখি স্থাপতয-লবিযার য ন  ুব লবকাে হখয়লেি, ত নকার এক-একটট 

মূলত প ফি খি আপনাখক এই জড় িাকৃলতক রাজয ভুলিখয় একটা নূতন ভাবরাখজয 

লনখয় ফেিখব। ওখিখে এ ন ফযমন আখগকার মত েলব হয় না, এখিখেও ফতমলন নূতন 

নূতন ভাবলবকাে-কখে ভাস্করগখণর আর ফচষ্টা ফি া যায় না। এই ফি ুন না, 

আপনাখির আটপ সু্কখির েলবগুখিাখত ফযন ফকান expression (ভাখবর লবকাে) ফনই। 
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আপনারা লহন্দখুির লনতয-ফধ্যয় মূলত পগুলিখত িাচীন ভাখবর উদ্দীপক expression 

(বলহঃলবকাে) লিখয় আাঁকবার ফচষ্টা করখি ভাি হয়। 
  

রণিাবাবু॥ আপনার কথায় হৃিখয় মহা উৎসাহ হয়। ফচষ্টা কখর ফি ব, আপনার 

কথামত কাজ করখত ফচষ্টা করব। 
  

স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ 

  

এই মখন কুন, মা কািীর েলব। এখত যুগপৎ ফক্ষমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূলত পর সমাখবে। 

ঐ েলবগুলির ফকান ালনখত লকন্তু ঐ উভয় ভাখবর টেক টেক expression (িকাে) 

ফি া যায় না। তা িূখর যাক, একটাও লচখত্র ঐ উভয় ভাখবর টেক টেক লবকাে করবার 

ফচষ্টা কাুর ফনই! আলম মা-কািীর ভীমা মূলত পর লকেু idea (ভাব) ‘Kali the Mother’ 

(কািী লি মািার) নামক ইংখরজী কলবতাটায় লিলপবদ্ধ করখত ফচষ্টা কখরলে। আপলন 

ঐ ভাবটা এক ানা express (িকাে) করখত পাখরন লক? 

  

রণিাবাবু॥ লক ভাব? 

  

স্বামীজী লেখষযর পাখন তাকাইয়া তা াঁহার ঐ কলবতাটট উপর হইখত আলনখত বলিখিন। 

লেষয িইয়া আলসখি স্বামীজী রণিাবাবুখক পলড়য়া শুনাইখত িালগখিনঃ ‘The stars 

are blotted out’ &c.৬৮ 

  

স্বামীজী ঐ কলবতাটট পাখের সমখয় লেখষযর মখন হইখত িালগি, ফযন মহািিখয়র 

সংহারমূলত প তাহার কেনাসমখক্ষ নতৃয কলরখতখে। রণিাবাবুও কলবতাটট শুলনয়া 

লকেুক্ষণ তি হইয়া বলসয়া রলহখিন। লকেুক্ষণ বাখি রণিাবাবু ফযন কেনানয়খন ঐ 

লচত্রটট ফিল খত পাইয়া ‘বাপ’ বলিয়া ভীতচলকতনয়খন স্বামীজীর মু পাখন তাকাইখিন। 
  

স্বামীজী॥ ফকমন, এই idea (ভাবটা) লচখত্র লবকাে করখত পারখবন ফতা? 

  

রণিাবাবু॥ আিা, ফচষ্টা করব।৬৯ লকন্তু ঐ ভাখবর কেনা করখতই ফযন মাথা ঘুখর 

যাখি। 
  

স্বামীজী॥ েলব ালন এাঁখক আমাখক ফি াখবন। তারপর আলম উহা সব পােসম্পন্ন করখত 

যা যা িরকার, তা আপনাখক বখি ফিব। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 162 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ লমেখনর সীিখমাহখরর জনয লবকলেত-কমিিিযুক্ত 

হ্িমখধ্য হংসলবরাজজত সপ পখবটষ্টত ফয কু্ষদ্র েলবটট কলরয়ালেখিন, তাহা আনাইয়া 

রণিাবাবুখক ফি াইয়া তৎসম্বখধ লনজ মতামত িকাে কলরখত বলিখিন। রণিাবাবু 

িথখম উহার মম পগ্রহখণ অসমথ প হইয়া স্বামীজীখকই উহার অথ প জজজ্ঞাসা কলরখিন। 

স্বামীজী বুিাইয়া লিখিনঃ 

  

লচত্রস্থ তরোলয়ত সলিিরালে—কখম পর, কমিগুলি—ভজক্তর এবং উিীয়মান সূয পটট—

জ্ঞাখনর িকােক। লচত্রগত সপ পপলরখবষ্টনটট ফযাগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীেজক্তর 

পলরচায়ক। আর লচত্রমধ্যস্থ হংসিলতকৃলতটটর অথ প পরমাত্মা। অতএব কম প ভজক্ত ও 

জ্ঞান—ফযাখগর সলহত সজম্মলিত হইখিই পরমাত্মার সন্দে পন িাভ হয়—লচখত্রর ইহাই 

অথ প। 
  

রণিাবাবু লচত্রটটর ঐরূপ অথ প শুলনয়া লনব পাক হইয়া রলহখিন। লকেুক্ষণ পখর বলিখিন, 

‘আপনার লনকখট লকেুকাি লেেকিালবিযা লে খত পারখি আমার বাতলবক উন্নলত 

হখত পারত।’ 
  

অতঃপর ভলবষযখত শ্রীরামকৃষ্ণ-মজন্দর ফযভাখব লনম পাণ কলরখত তা াঁহার ইিা, স্বামীজী 

তাহারই এক ালন লচত্র (Drawing) আনাইখিন। লচত্র ালন স্বামী লবজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর 

পরামে পমত আাঁলকয়ালেখিন; লচত্র ালন রণিাবাবুখক ফি াইখত ফি াইখত বলিখত 

িালগখিনঃ 

  

এই ভাবী মেমজন্দরটটর লনম পাখণ িাচয ও পািাতয যাবতীয় লেেকিার একত্র সমাখবে 

করবার ইিা আখে আমার। পৃলথবী ঘুখর গৃহলেেসম্বখধ যত সব idea (ভাব) লনখয় 

এখসলে, তার সবগুলিই এই মজন্দরলনম পাখণ লবকাে করবার ফচষ্টা করব। বহুসং যক 

জলড়ত তখম্ভর উপর একটট িকাণ্ড নাটমজন্দর ভতরী হখব। তার ফিওয়াখি েত সহস্র 

িেুল্ল কমি েুখট থাকখব। হাজার ফিাক যাখত একত্র বখস ধ্যানজপ করখত পাখর, 

নাটমজন্দরটট এমন বড় কখর লনম পাণ করখত হখব। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মজন্দর ও 

নাটমজন্দরটট এমন ভাখব একত্র গখড় তুিখত হখব ফয, িূর ফথখক ফি খি টেক ‘ওাঁকার’ 

বখি ধ্ারণা হখব। মজন্দরমখধ্য একটট রাজহংখসর উপর োকুখরর মূলত প থাকখব। ফিাখর 

িুলিখক িুটট েলব এইভাখব থাকখব—একটট লসংহ ও একটট ফমষ বধুভাখব উভখয় 
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উভখয়র গা চাটখে—অথ পাৎ মহােজক্ত ও মহানম্রতা ফযন ফিখম একত্র সজম্মলিত 

হখয়খে। মখন এই সব idea (ভাব) রখয়খে; এ ন জীবখন কুখিায় ফতা কাখজ পলরণত 

কখর যাব। নতুবা ভাবী generation (বংেীখয়রা) ঐগুলি ক্রখম কাখজ পলরণত করখত 

পাখর ফতা করখব। আমার মখন হয়, োকুর এখসলেখিন ফিখের সকি িকার লবিযা ও 

ভাখবর ফভতখরই িাণসঞ্চার করখত। ফসজনয ধ্ম প কম প লবিযা জ্ঞান ভজক্ত—সমতই 

যাখত এই মেখকন্দ্র ফথখক জগখত েলড়খয় পখড়, এমনভাখব োকুখরর এই মেটট গখড় 

তুিখত হখব। এ লবষখয় আপনারা আমার সহায় হউন। 
  

রণিাবাবু এবং উপলস্থত সন্নযাসী ও ব্রহ্মচালরগণ স্বামীজীর কথাগুলি শুলনয়া অবাক 

হইয়া বলসয়া রলহখিন। যা াঁহার মহৎ উিার মন সকি লবষখয়র সকি িকার মহানর 

ভাবরালের অিৃষ্টপূব প ক্রীড়াভূলম লেি, ফসই স্বামীজীর মহখত্ত্বর কথা ভালবয়া সকখি 

একটা অবযক্তভাখব পূণ প হইয়া তি হইয়া রলহখিন। 
  

অেক্ষণ পখর স্বামীজী আবার বলিখিনঃ 

  

আপলন লেেলবিযার যথাথ প আখিাচনা কখরন বখিই আজ ঐ সম্বখধ এত চচপা হখি। 

লেেসম্বখধ এতকাি আখিাচনা কখর আপলন ঐ লবষখয়র যা লকেু সার ও সখব পাচ্চ ভাব 

ফপখয়খেন, তাই এ ন আমাখক বিুন। 
  

রণিাবাবু॥ মহােয়, আলম আপনাখক নূতন কথা লক ফোনাব, আপলনই ঐ লবষখয় আজ 

আমার ফচা  েুটটখয় লিখিন। লেেসম্বখধ এমন জ্ঞানগভপ কথা এ জীবখন আর ক নও 

শুলনলন। আেীব পাি কুন, আপনার লনকট ফয-সকি ভাব ফপিাম, তা ফযন কাখজ 

পলরণত করখত পালর। 
  

অতঃপর স্বামীজী আসন হইখত উটেয়া ময়িাখন ইতততঃ ফবড়াইখত ফবড়াইখত 

লেষযখক বলিখিন, ‘ফেখিটট  ুব ফতজস্বী।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, আপনার কথা শুলনয়া অবাক হইয়া লগয়াখে। 
  

স্বামীজী লেখষযর ঐ কথার ফকান উত্তর না লিয়া আপন মখন গুনগুন কলরয়া োকুখরর 

একটট গান গালহখত িালগখিন—‘পরম ধ্ন ফস পরেমলণ’ ইতযালি। 
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এইরূখপ লকেুক্ষণ ফবড়াইবার পর স্বামীজী মু  ধু্ইয়া লেষযসখে উপখর লনখজর ঘখর 

িখবে কলরখিন এবং ‘Encyclopedia Britannica’ পুতখকর লেে-সম্বধীয় অধ্যায়টট 

লকেুক্ষণ পাে কলরখিন। পাে সাে হইখি পূব পবখের কথা এবং উচ্চারখণর ঢে 

অনুকরণ কলরয়া লেখষযর সখে সাধ্ারণভাখব োট্টা-তামাসা কলরখত িালগখিন। 
  

  
  

৩৪ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—ফম (ফেষ ভাগ), ১৯০১ 

  

  
  

স্বামীজী কখয়কলিন হইি পূব পবে ও আসাম হইখত লেলরয়া আলসয়াখেন। েরীর অসুস্থ, 

পা েুলিয়াখে। লেষয আলসয়া মখের উপর তিায় স্বামীজীর কাখে লগয়া িণাম কলরি। 

োরীলরক অসুস্থতাসখত্ত্বও স্বামীজীর সহাসয বিন ও ফেহমা া িৃটষ্ট সকি িুঃ  ভুিাইয়া 

সকিখক আত্মহারা কলরয়া লিত। 
  

লেষয॥ স্বামীজী, ফকমন আখেন? 

  

স্বামীজী॥ আর বাবা, থাকাথালক লক? ফিহ ফতা লিন লিন অচি হখি। বােিাখিখে এখস 

েরীর ধ্ারণ করখত হখয়খে, েরীখর ফরাগ ফিখগই আখে। এখিখের physique (োরীলরক 

গেন) এখকবাখর ভাি নয়। ফবেী কাজ করখত ফগখিই েরীর বয় না। তখব ফয-কটা লিন 

ফিহ আখে, ফতাখির জনয  াটব।  াটখত  াটখত মরব। 
  

লেষয॥ আপলন এ ন লকেুলিন কাজকম প োলড়য়া লস্থর হইয়া থাকুন, তাহা হইখিই েরীর 

সালরখব। এ ফিখহর রক্ষায় জগখতর মেি। 
  

স্বামীজী॥ বখস থাকবার ফযা আখে লক বাবা! ঐ ফয োকুর যাখক ‘কািী, কািী’ বখি 

ডাকখতন, োকুখরর ফিহ রা বার িু-লতন লিন আখগ ফসইখট এই েরীখর ঢুখক ফগখে; 

ফসইখটই আমাখক এলিক ওলিক কাজ কলরখয় লনখয় ফবড়ায়, লস্থর হখয় থাকখত ফিয় না, 

লনখজর সুখ র লিকর  ফি খত ফিয় না! 
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লেষয॥ েজক্ত-িখবখের কথাটা লক রূপকিখি বলিখতখেন? 

  

স্বামীজী॥ না ফর। োকুখরর ফিহ যাবার লতন-চারলিন আখগ লতলন আমাখক একাকী 

একলিন কাখে ডাকখিন। আর সামখন বলসখয় আমার লিখক একিৃষ্ট ফচখয় সমালধ্স্থ 

হখয় পড়খিন। আলম ত ন টেক অনুভব করখত িাগিুম, তা াঁর েরীর ফথখক একটা 

সূক্ষ্ম ফতজ electric shock (তলড়ৎ-কম্পন)-এর মত এখস আমার েরীখর ঢুকখে! 

ক্রখম আলমও বাহযজ্ঞান হালরখয় আড়ষ্ট হখয় ফগিুম! কতক্ষণ এরূপভাখব লেিুম, 

আমার লকেু মখন পখড় না; য ন বাহয ফচতনা হি, ফিল  োকুর কাাঁিখেন। জজজ্ঞাসা 

করায় োকুর সখেখহ বিখিন, ‘আজ যথাসব পস্ব ফতাখক লিখয় েলকর হিুম! তুই এই 

েজক্তখত জগখতর অখনক কাজ কখর তখব লেখর যালব।’ ‘আমার ফবাধ্ হয়, ঐ েজক্তই 

আমাখক এ-কাখজ ফস-কাখজ ফকবি ঘুখরায়। বখস থাকবার জনয আমার এ ফিহ 

হয়লন। 
  

লেষয অবাক হইয়া শুলনখত শুলনখত ভালবখত িালগি, এ-সকি কথা সাধ্ারণ ফিাখক 

লকভাখব বুজিখব, ফক জাখন! অনন্তর লভন্ন িসে উত্থাপন কলরয়া বলিি, ‘মহােয়, 

আমাখির বাোি ফিে (পূব পবে) আপনার ফকমন িালগি? 

  

স্বামীজী॥ ফিে লকেু মন্দ নয়, মাখে ফি িুম  ুব েসয েখিখে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; 

পাহাখড়র লিখকর িৃেয অলত মখনাহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপতযকার) ফোভা 

অতুিনীয়। আমাখির এলিখকর ফচখয় ফিাকগুখিা লকেু মজবুত ও কম পে। তার কারণ 

ফবাধ্ হয়, মাে-মাংসটা  ুব  ায়; যা কখর,  ুব ফগা াঁখয় কখর।  াওয়া-িাওয়াখত  ুব ফতি-

চলব প ফিয়; ওটা ভাি নয়। ফতি-চলব প ফবেী ফ খি েরীখর ফমি জখে। 
  

লেষয॥ ধ্ম পভাব ফকমন ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ ধ্ম পভাব সম্বখধ ফি িুম—ফিখের ফিাকগুখিা বড় conservative 

(রক্ষণেীি); উিারভাখব ধ্ম প করখত লগখয় আবার অখনখক fanatic (ধ্খম পাোি) হখয় 

পখড়খে। ঢাকার ফমালহনীবাবুর বাড়ীখত একলিন একটট ফেখি এক ানা কার photo 

(িলতকৃলত) এখন আমায় ফি াখি এবং বিখি, ‘মহােয়, বিুন ইলন ফক, অবতার লকনা?’ 

আলম তাখক অখনক বুজিখয় বিিুম, ‘তা বাবা, আলম লক জালন?’ লতন-চার বার বিখিও 

ফস ফেখিটট ফি িুম লকেুখতই তার ফজি োখড় না। অবখেখষ আমাখক বাধ্য হখয় 
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বিখত হি, ‘বাবা, এ ন ফথখক ভাি কখর ফ খয়া-ফিখয়া, তা হখি মজতখষ্কর লবকাে হখব। 

পুটষ্টকর  ািযাভাখব ফতামার মাথা ফয শুলকখয় ফগখে।’ এ-কথা শুখন ফবাধ্ হয় ফেখিটটর 

অসখন্তাষ হখয় থাকখব। তা লক করব বাবা, ফেখিখির এরূপ না বিখি তারা ফয ক্রখম 

পাগি হখয় িা াঁড়াখব। 
  

লেষয॥ আমাখির পূব পবােিায় আজকাি অখনক অবতাখরর অভুযিয় হইখতখে! 
  

স্বামীজী॥ গুুখক ফিাখক অবতার বিখত পাখর, যা ইিা তাই বখি ধ্ারণা করবার ফচষ্টা 

করখত পাখর। লকন্তু ভগবাখনর অবতার য ন ত ন ফয াখন ফস াখন হয় না। এক 

ঢাকাখতই শুনিুম, লতন-চারটট অবতার িা াঁলড়খয়খে! 
  

লেষয॥ ওখিখের ফমখয়খির ফকমন ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ ফমখয়রা সব পত্রই িায় একরূপ। ভবষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় ফবেী ফি িুম। ‘হ—’র 

স্ত্রীখক  ুব intelligent (বুজদ্ধমতী) বখি ফবাধ্ হি। ফস  ুব যত্ন কখর আমায় ফরাঁখধ্  াবার 

পাটেখয় লিত। 
  

লেষয॥ শুলনিাম, নাগ-মহােখয়র বাড়ী নালক লগয়ালেখিন? 

  

স্বামীজী॥ হা াঁ, অমন মহাপুুষ! এতিূর লগখয় তা াঁর জেস্থান ফি ব না? নাগ-মহােখয়র 

স্ত্রী আমায় কত ফরাঁখধ্  াওয়াখিন! বাড়ী ালন লক মখনারম—ফযন োলন্ত-আশ্রম! ও াখন 

লগখয় এক পুকুখর সা াঁতার ফকখট লনখয়লেিুম। তারপর, এখস এমন লনদ্রা লিিুম ফয ফবিা 

২॥টা। আমার জীবখন ফয-কয় লিন সুলনদ্রা হখয়খে, নাগ-মহােখয়র বাড়ীর লনদ্রা তার 

মখধ্য একলিন। তারপর উখে িচুর আহার। নাগ-মহােখয়র স্ত্রী এক ানা কাপড় 

লিখয়লেখিন। ফসই ালন মাথায় ফবাঁখধ্ ঢাকায় রওনা হিুম। নাগ-মহােখয়র েখটা পূজা 

হয় ফি িুম। তা াঁর সমালধ্স্থানটট ফবে ভাি কখর রা া উলচত। এ নও—ফযমন হওয়া 

উলচত, ফতমনটট হয়লন। 
  

লেষয॥ মহােয়, নাগ-মহােয়খক ও-ফিখের ফিাখক ফতমন লচলনখত পাখর নাই। 
  

স্বামীজী॥ ও-সব মহাপুুষখক সাধ্ারখণ লক বুজিখব? যারা তা াঁর সে ফপখয়খে, তারাই 

ধ্নয। লেষয॥ কামা যা (আসাম) লগয়া লক ফিল খিন? 
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স্বামীজী॥ লেিে পাহাড়টট অলত সুন্দর। ফস াখন চীে কলমেনার কটন (Sir Henry 

Cotton) সাখহখবর সখে ফি া হখয়লেি। লতলন আমায় জজজ্ঞাসা কখরলেখিন—

‘স্বামীজী! ইওখরাপ ও আখমলরকা ফবলড়খয় এই িূর পব পতিাখন্ত আপলন লক ফি খত 

এখসখেন?’ কটন সাখহখবর মত অমন সিােয় ফিাক িায় ফি া যায় না। আমার অসু  

শুখন সরকারী ডাক্তার পাটেখয় লিখয়লেখিন। িুখবিা আমার  বর লনখতন। ফস াখন 

ফবেী ফিকচার-ফেকচার করখত পালরলন; েরীর বড় অসুস্থ হখয় পখড়লেি। রাতায় 

লনতাই  ুব ফসবা কখরলেি। 
  

লেষয॥ ফস ানকার ধ্ম পভাব ফকমন ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ তন্ত্রিধ্ান ফিে। এক ‘হঙ্কর’ফিখবর নাম শুনিুম, লযলন ও-অঞ্চখি অবতার 

বখি পূজজত হন। শুনিুম, তা াঁর সম্প্রিায়  ুব লবসরতৃত। ঐ ‘হঙ্কর’ফিব েঙ্করাচাখয পরই 

নামান্তর লকনা বুিখত পারিাম না। ওরা তযাগী—ফবাধ্ হয়, তালন্ত্রক সন্নযাসী লকম্বা 

েঙ্করাচাখয পরই সম্প্রিায়-লবখেষ। 
  

অতঃপর লেষয বলিি, ‘মহােয়, ও-ফিখের ফিাখকরা ফবাধ্ হয় নাগ-মহােখয়র মত 

আপনাখকও টেক বুজিখত পাখর নাই।’ 
  

স্বামীজী॥ আমায় বুিুক আর নাই বুিুক—এ অঞ্চখির ফিাখকর ফচখয় লকন্তু তাখির 

রখজাগুণ িবি; কাখি ফসটা আরও লবকাে হখব। ফযরূপ চাি-চিনখক ইিানীং সভযতা 

বা লেষ্টাচার বিা হয়, ফসটা এ নও ও-অঞ্চখি ভািরূখপ িখবে কখরলন। ফসটা ক্রখম 

হখব। সকি সমখয় Capital (রাজধ্ানী) ফথখকই ক্রখম িখিেসকখি চাি-চিন আিব-

কায়িার লবতার হয়। ও-ফিখেও তাই হখি। ফয ফিখে নাগ-মহােখয়র মত মহাপুুষ 

জোয়, ফস ফিখের আবার ভাবনা? তা াঁর আখিাখতই পূব পবে উজ্জ্বি হখয় আখে। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, সাধ্ারণ ফিাক তা াঁহাখক তত জালনত না; লতলন বড় গুপ্তভাখব 

লেখিন। স্বামীজী॥ ও-ফিখে আমার  াওয়া-িাওয়া লনখয় বড় ফগাি করত। বিত—ওটা 

ফকন  াখবন, ওর হাখত ফকন  াখবন, ইতযালি। তাই বিখত হত—আলম ফতা সন্নযাসী-

েলকর ফিাক, আমার আবার আচার লক? ফতাখির োখস্ত্রই না বিখে, ‘চখরোধু্করীং 

বৃলত্তমলপ ফেিকুিািলপ।৭০ তখব অবেয বাইখরর আচার ফভতখর ধ্খম পর অনুভূলতর 

জনয িথম িথম চাই; োস্ত্রজ্ঞানটা লনখজর জীবখন practical (কায পকর) কখর ফনবার 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 168 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জনয চাই। োকুখরর ফসই পা াঁজজ-ফনওড়ান জখির কথা৭১ শুখনলেস ফতা? আচার-লবচার 

ফকবি মানুখষর ফভতখরর মহা-েজক্তসরেুরখণর উপায় মাত্র। যাখত ফভতখরর ফসই েজক্ত 

জাখগ, যাখত মানুষ তার স্বরূপ টেক টেক বুিখত পাখর, তাই হখি সব পোখস্ত্রর উখদ্দেয। 

উপায়গুলি লবলধ্লনখষধ্াত্মক। উখদ্দেয হালরখয়  ালি উপায় লনখয় িগড়া করখি লক 

হখব? ফয ফিখেই যাই, ফিল  উপায় লনখয়ই িাোিাটে চখিখে। উখদ্দখেযর লিখক 

ফিাখকর নজর ফনই, োকুর ঐটট ফি াখতই এখসলেখিন। ‘অনুভূলত’ই হখি সার কথা। 

হাজার বৎসর গোোন করর, আর হাজার বৎসর লনরালমষ  া—ওখত যলি 

আত্মলবকাখের সহায়তা না হয়, তখব জানলব সনব পব বৃথা হি। আর আচার-বজজপত হখয় 

যলি ফকউ আত্মিে পন করখত পাখর, তখব ফসই অনাচারই ফশ্রষ্ঠ আচার। তখব আত্মিে পন 

হখিও ফিাকসংলস্থলতর জনয আচার লকেু লকেু মানা ভাি। ফমাট কথা মনখক একলনষ্ঠ 

করা চাই। এক লবষখয় লনষ্ঠা হখি মখনর একাগ্রতা হয় অথ পাৎ মখনর অনয বৃলত্তগুলি 

লনখব লগখয় এক লবষখয় একতানতা হয়। অখনখকর—বাহয আচার বা লবলধ্লনখষখধ্র 

জাখিই সব সময়টা ফকখট যায়, আত্মলচন্তা আর করা হয় না। লিনরাত লবলধ্লনখষখধ্র 

গণ্ডীর মখধ্য থাকখি আত্মার িসার হখব লক কফর? ফয যতটা আত্মানুভূলত করখত 

ফপখরখে, তার লবলধ্লনখষধ্ ততই কখম যায়। আচায প েঙ্করও বখিখেন, ‘লননস্ত্রগুখণয পলথ 

লবচরতাং ফকা লবলধ্ঃ ফকা লনখষধ্ঃ?৭২ অতএব মূিকথা হখি—অনুভূলত। তাই জানলব 

goal (উখদ্দেয বা িক্ষয); মত—পথ, রাতা মাত্র। কার কতটা তযাগ হখয়খে, এইটট 

জানলব উন্নলতর test (পরীক্ষা), কটষ্টপাথর। কাম-কাঞ্চখনর আসজক্ত যার মখধ্য ফি লব 

কমলত, ফস ফয-মখতর ফয-পখথর ফিাক ফহাক না ফকন, জানলব তার েজক্ত জাগ্রত হখি, 

জানলব তার আত্মানুভূলতর ফিার  ুখি ফগখে। আর হাজার আচার ফমখন চির, হাজার 

ফলাক আওড়া, তবু যলি তযাখগর ভাব না এখস থাখক ফতা জানলব—জীবন বৃথা। এই 

অনুভূলতিাখভ তৎপর হ, ফিখগ যা। োস্ত্র-টাস্ত্র ফতা ফঢর পড়লি। বি লিলক, তাখত হি 

লক? ফকউ টাকার লচন্তা কখর ধ্নকুখবর হখয়খে, তুই না হয় োস্ত্রলচন্তা কখর পজণ্ডত 

হখয়লেস। উভয়ই বধন। পরালবিযািাখভ লবিযা-অলবিযার পাখর চখি যা। লেষয॥ 

মহােয়, আপনার কৃপায় সব বুজি, লকন্তু কখম পর ফেখর ধ্ারণা কলরখত পালর না। 

স্বামীজী॥ কম প-েম প ফেখি ফি। তুই-ই পূব পজখে কম প কখর এই ফিহ ফপখয়লেস—এ-কথা 

যলি সতয হয়, তখব কম পদ্বারা কম প ফকখট তুই আবার ফকন না এ ফিখহই জীবেুক্ত হলব? 

জানলব, মুজক্ত বা আত্মজ্ঞান ফতার লনখজর হাখত রখয়খে। জ্ঞাখন কখম পর ফিেমাত্র ফনই। 

তখব যারা জীবেুক্ত হখয়ও কাজ কখর, তারা জানলব—‘পরলহতায়’ কম প কখর। তারা 
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ভাি-মন্দ েখির লিখক চায় না, ফকান বাসনা-বীজ তাখির মখন স্থান পায় না। 

সংসারাশ্রখম ফথখক ঐরূপ যথাথ প ‘পরলহতায়’ কম প করা একিকার অসম্ভব—জানলব। 

সমগ্র লহন্দেুাখস্ত্র ঐ-লবষখয় এক জনক রাজার নামই আখে। ফতারা লকন্তু এ ন বের 

বের ফেখি জে লিখয় ঘখর ঘখর ‘জনক’ হখত চাস। 
  

লেষয॥ আপলন কৃপা কুন, যাহাখত আত্মানুভূলতিাভ এ েরীখরই হয়। 
  

স্বামীজী॥ ভয় লক? মখনর ঐকালন্তকতা থাকখি, আলম লনিয় বিলে, এ জখেই হখব; 

তখব পুুষকার চাই। পুুষকার লক জালনস? আত্মজ্ঞান িাভ করবই করব, এখত ফয 

বাধ্ালবপি সামখন পখড়, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ িৃঢ় সংকে। মা-বাবা, ভাই-বধু, 

স্ত্রী-পুত্র মখর মুক, এ ফিহ থাখক থাক, যায় যাক, আলম লকেুখতই লেখর চাইব না, 

যতক্ষণ না আমার আত্মিে পন ঘখট—এইরূখপ সকি লবষখয় উখপক্ষা কখর একমখন 

লনখজর goal (িক্ষয)-এর লিখক অগ্রসর হবার ফচষ্টার নামই পুুষকার। নতুবা অনয 

পুুষকার ফতা পশু-পক্ষীরাও করখে। মানুষ এ ফিহ ফপখয়খে ফকবিমাত্র ফসই 

আত্মজ্ঞান-িাখভর জনয। সংসাখর সকখি ফয-পখথ যাখি, তুইও লক ফসই ফস্রাখত গা 

ফঢখি চখি যালব? তখব আর ফতার পুুষকার লক? সকখি ফতা মরখত বখসখে! তুই ফয 

মৃতুয জয় করখত এখসলেস। মহাবীখরর মত অগ্রসর হ। লকেুখতই ভূ্রখক্ষপ করলবলন। 

ক-লিখনর জনযই বা েরীর? ক-লিখনর জনযই বা সু -িুঃ ? যলি মানবখিহই ফপখয়লেস, 

তখব ফভতখরর আত্মাখক জাগা আর বি—আলম অভয়-পি ফপখয়লে। বি—আলম ফসই 

আত্মা, যাখত আমার কাাঁচা আলমত্ব ডুখব ফগখে। এই ভাখব লসদ্ধ হখয় যা; তারপর 

যতলিন ফিহ থাখক, ততলিন অপরখক এই মহাবীয পিি লনভপয় বাণী ফোনা—‘তত্ত্বমলস’, 

‘উলত্তষ্ঠত জাগ্রত িাপয বরানর লনখবাধ্ত।’ এটট হখি তখব জানব ফয তুই যথাথ পই 

একগুাঁ খয় বাোি। 
  

  
  

৩৫ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(জনু), ১৯০১ 
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েলনবার ভবকাখি লেষয মখে আলসয়াখে। স্বামীজীর েরীর তত সুস্থ নখহ, লেিে পাহাড় 

হইখত অসুস্থ হইয়া অে লিন হইি িতযাবতপন কলরয়াখেন। তা াঁহার পা েুলিয়াখে, সমত 

েরীখরই ফযন জিসঞ্চার হইয়াখে; গুুভ্রাতাগণ ফসই জনয বড়ই লচলন্তত। স্বামীজী 

কলবরাজী ঔষধ্  াইখত স্বীকৃত হইয়াখেন। আগামী মেিবার হইখত নুন ও জি বধ 

কলরয়া ‘বা াঁধ্া’ ঔষধ্  াইখত হইখব। আজ রলববার। 
  

লেষয॥ মহােয়, এই িাুণ গ্রীষ্মকাি! তাহাখত আবার আপলন ঘোয় ৪।৫ বার কলরয়া 

জি পান কখরন, এ সমখয় জি বধ কলরয়া ঔষধ্  াওয়া আপনার অসহয হইখব। 

স্বামীজী॥ তুই লক বিলেস? ঔষধ্  াওয়ার লিন িাখত ‘আর জিপান করব না’ বখি িৃঢ় 

সংকে করব, তারপর সালধ্য লক জি আর কখের নীখচ নাখবন! ত ন একুে লিন জি 

আর নীখচ নাবখত পারখেন না। েরীরটা ফতা মখনরই ফ ািস। মন যা বিখব, ফসইমত 

ফতা ওখক চিখত হখব, তখব আর লক? লনরিখনর অনুখরাখধ্ আমাখক এটা করখত হি, 

ওখির (গুুভ্রাতাখির) অনুখরাধ্ ফতা আর উখপক্ষা করখত পালরখন। 
  

ফবিা িায় ১০টা। স্বামীজী উপখরই বলসয়া আখেন। লেখষযর সখে িসন্নবিখন 

ফমখয়খির জনয ফয ভাবী মে কলরখবন, ফস লবষখয় বলিখতখেনঃ 

  

মাখক ফকন্দ্র কখর গোর পূব পতখট ফমখয়খির জনয একটট মে স্থাপন করখত হখব। এ 

মখে ফযমন ব্রহ্মচারী সাধু্—সব ভতরী হখব, ওপাখর ফমখয়খির মখেও ফতমলন 

ব্রহ্মচালরণী সাধ্বী—সব ভতরী হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, ভারতবখষ প বহু পূব পকাখি ফমখয়খির জনয ফতা ফকান মখের কথা 

ইলতহাখস পাওয়া যায় না। ফবৌদ্ধখযাখগই স্ত্রী-মখের কথা শুনা যায়। লকন্তু উহা হইখত 

কাখি নানা বযলভচার আলসয়া পলড়য়ালেি, ফঘার বামাচাখর ফিে পযু পিত হইয়া 

লগয়ালেি। স্বামীজী॥ এখিখে পুুষ-ফমখয়খত এতটা তোত ফকন ফয কখরখে, তা ফবািা 

কটেন। ফবিান্তোখস্ত্র ফতা বখিখে, একই লচৎসত্তা সব পভূখত লবরাজ করখেন। ফতারা 

ফমখয়খির লনন্দাই কলরস, লকন্তু তাখির উন্নলতর জনয লক কখরলেস বি ফিল ? স্মৃলত-

েৃলত লিখ , লনয়ম-নীলতখত বদ্ধ কখর এখিখের পুুখষরা ফমখয়খির এখকবাখর 

manufacturing machine (উৎপািখনর যন্ত্র) কখর তুখিখে! মহামায়ার সাক্ষাৎ িলতমা 

এইসব ফমখয়খির এ ন না তুিখি বুজি ফতাখির আর উপায়ান্তর আখে? 
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লেষয॥ মহােয়, স্ত্রীজালত সাক্ষাৎ মায়ার মূলত প। মানুখষর অধ্ঃপতখনর জনয ফযন 

উহাখির সৃটষ্ট হইয়াখে। স্ত্রী জালতই মায়া দ্বারা মানখবর জ্ঞান-ভবরাগয আবলরত কলরয়া 

ফিয়। ফসইজনযই ফবাধ্ হয় োস্ত্রকার বলিয়াখেন, উহাখির জ্ঞানভজক্ত ক নও হইখব 

না। স্বামীজী॥ ফকানর োখস্ত্র এমন কথা আখে ফয, ফমখয়রা জ্ঞান-ভজক্তর অলধ্কালরণী 

হখব না? ভারখতর অধ্ঃপতন হি ভটরচায-বামুনরা ব্রাহ্মখণতর জাতখক য ন 

ফবিপাখের অনলধ্কারী বখি লনখিপে করখি, ফসই সমখয় ফমখয়খিরও সকি অলধ্কার 

ফকখড় লনখি। নতুবা ভবলিক যুখগ, উপলনষখির যুখগ ফি খত পালব ভমখত্রয়ী গাগী িভৃলত 

িাতঃ স্মরণীয়া ফমখয়রা ব্রহ্মলবচাখর ঋলষস্থানীয়া হখয় রখয়খেন। হাজার ফবিজ্ঞ 

ব্রাহ্মখণর সভায় গাগী সগখব প যাজ্ঞবিযখক ব্রহ্মলবচাখর আহ্বান কখরলেখিন। এ-সব 

আিে পস্থানীয়া ফমখয়খির য ন অধ্যাত্মজ্ঞাখন অলধ্কার লেি, ত ন ফমখয়খির ফস 

অলধ্কার এ নই বা থাকখব না ফকন? একবার যা ঘখটখে, তা আবার অবেয ঘটখত 

পাখর। History repeats itself (ইলতহাখসর পুনরাবৃলত্ত হয়)। ফমখয়খির পূজা কখরই সব 

জাত বড় হখয়খে। ফয-ফিখে, ফয-জাখত ফমখয়খির পূজা ফনই, ফস-ফিে—ফস-জাত 

ক নও বড় হখত পাখরলন, কজস্মনর কাখি পারখবও না। ফতাখির জাখতর ফয এত 

অধ্ঃপতন ঘখটখে, তার িধ্ান কারণ এইসব েজক্তমূলতপর অবমাননা করা। মনু 

বখিখেন, ‘যত্র নায পস্ত্য পূজযখন্ত রমখন্ত তত্র ফিবতাঃ। যনত্রতাস্ত্য ন পূজযখন্ত 

সব পাতত্রােিাঃ জক্রয়াঃ॥’৭৩ ফয াখন স্ত্রীখিাখকর আির ফনই, স্ত্রীখিাখকরা লনরানখন্দ 

অবস্থান কখর, ফস সংসাখরর—ফস ফিখের ক নও উন্নলতর আো ফনই। এ-জনয এখির 

আখগ তুিখত হখব—এখির জনয আিে প মে স্থাপন করখত হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, িথমবার লবিাত হইখত আলসয়া আপলন ষ্টার লথখয়টাখর বকর তৃতা লিবার 

কাখি তন্ত্রখক কত গািমন্দ কলরয়ালেখিন। এ ন আবার তন্ত্র-সমলথ পত স্ত্রী-পূজার 

সমথ পন কলরয়া লনখজর কথা লনখজই ফয বিিাইখতখেন। 
  

স্বামীজী॥ তখন্ত্রর বামাচার-মতটা পলরবলতপত হখয় এ ন যা হখয় িা াঁলড়খয়খে, আলম তারই 

লনন্দা কখরলেিুম। তখন্ত্রাক্ত মাতৃভাখবর অথবা টেক টেক বামাচাখররও লনন্দা কলরলন। 

ভগবতীজ্ঞাখন ফমখয়খির পূজা করাই তখন্ত্রর অলভিায়। ফবৌদ্ধধ্খম পর অধ্ঃপতখনর 

সময় বামাচারটা ফঘার িূলষত হখয় উখেলেি, ফসই িূলষত ভাবটা এ নকার বামাচাখর 

এ নও রখয়খে; এ নও ভারখতর তন্ত্রোস্ত্র ঐ ভাখবর দ্বারা influenced (িভালবত) হখয় 

রখয়খে। ঐ সকি বীভৎস িথারই আলম লনন্দা কখরলেিুম—এ নও ফতা তা কলর। ফয 
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মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহযলবকাে মানুষখক উোি কখর ফরখ খে, তা াঁরই জ্ঞান-

ভজক্ত-লবখবক-ভবরাগযালি আন্তরলবকাখে আবার মানুষখক সব পজ্ঞ লসদ্ধসঙ্কে ব্রহ্মজ্ঞ 

কখর লিখি—ফসই মাতৃরূলপণী, সরেুরলদ্বগ্রহস্বরূলপণী ফমখয়খির পূজা করখত আলম 

ক নই লনখষধ্ কলরলন। ‘ভসষা িসন্না বরিা নণৃাং ভবলত মুক্তখয়’৭৪—এই মহামায়াখক 

পূজা িণলত দ্বারা িসন্না না করখত পারখি সাধ্য লক, ব্রহ্মা লবষু্ণ পয পন্ত তা াঁর হাত োলড়খয় 

মুক্ত হন? গৃহিক্ষ্মীগখণর পূজাকখে—তাখির মখধ্য ব্রহ্মলবিযালবকােকখে ফমখয়খির 

মে কখর যাব। 
  

লেষয॥ আপনার উহা উত্তম সঙ্কে হইখত পাখর, লকন্তু ফমখয় ফকাথায় পাইখবন? 

সমাখজর কটেন বধখন ফক কুিবধূ্খির স্ত্রী-মখে যাইখত অনুমলত লিখব? 

  

স্বামীজী॥ ফকন ফর? এ নও োকুখরর কত ভজক্তমতী ফমখয়রা রখয়খেন। তা াঁখির লিখয় 

স্ত্রী-মে start (আরম্ভ) কখর লিখয় যাব। শ্রীশ্রীমাতাোকুরাণী তা াঁখির central figure 

(ফকন্দ্রস্বরূপা) হখয় বসখবন। আর শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর ভক্তখির স্ত্রী-কনযারা ও াখন 

িথখম বাস করখব। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মখের উপকালরতা সহখজই বুিখত পারখব। 

তারপর তাখির ফি াখিল  কত ফগরত এই মহাকাখয প সহায় হখব। 
  

লেষয॥ োকুখরর ভখক্তরা এ কাখয প অবেযই ফযাগ লিখবন। লকন্তু সাধ্ারণ ফিাখক এ কাখয প 

সহায় হইখব বলিয়া মখন হয় না। 
  

স্বামীজী॥ জগখতর ফকান মহৎ কাজই sacrifice (তযাগ) লভন্ন হয়লন। বটগাখের 

অেরকুর ফিখ  ফক মখন করখত পাখর—কাখি উহা িকাণ্ড বটগাে হখব? এ ন ফতা 

এইভাখব মেস্থাপন করব। পখর ফি লব, এক, আধ্ generation (পুুষ) বাখি ঐ মখের 

কির ফিখের ফিাক বুিখত পারখব। এই ফয লবখিেী ফমখয়রা আমার ফচিী হখয়খে, 

এরাই এ-কাখজ জীবনপাত কখর যাখব। ফতারা ভয় কাপুুষতা ফেখড় এই মহৎ কাখজ 

সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আিে প) সকি ফিাখকর সামখন ধ্র। ফি লব, কাখি এর 

িভায় ফিে উজ্জ্বি হখয় উেখব। লেষয॥ মহােয়, ফমখয়খির জনয লকরূপ মে কলরখত 

চাখহন, তাহার সলবখেষ লববরণ আমাখক বিুন। শুলনবার বড়ই উৎসাহ হইখতখে। 
  

স্বামীজী॥ গোর ওপাখর একটা িকাণ্ড জলম ফনওয়া হখব। তাখত অলববালহতা কুমারীরা 

থাকখব, আর লবধ্বা ব্রহ্মচালরণীরা থাকখব। আর ভজক্তমতী ফগরখতর ফমখয়রা মখধ্য 
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মখধ্য এখস অবস্থান করখত পাখব। এ মখে পুুষখির ফকানরূপ সংস্রব থাকখব না। 

পুুষ-মখের বখয়াবৃদ্ধ সাধু্রা িূখর ফথখক স্ত্রী-মখের কায পভার চািাখব। স্ত্রী-মখে 

ফমখয়খির একটট সু্কি থাকখব; তাখত ধ্ম পোস্ত্র, সালহতয, সংসৃ্কত, বযাকরণ, চাই লক—

অে-লবতর ইংখরজীও লেক্ষা ফিওয়া হখব। ফসিাইখয়র কাজ, রান্না, গৃহকখম পর যাবতীয় 

লবধ্ান এবং লেশুপািখনর সরথূি লবষয়গুলিও ফে ান হখব। আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-

সব ফতা লেক্ষার অে থাকখবই। যারা বাড়ী ফেখড় এখকবাখর এ াখন থাকখত পারখব, 

তাখির অন্নবস্ত্র এই মে ফথখক ফিওয়া হখব। যারা তা পারখব না, তারা এই মখে ভিলনক 

োত্রী-রূখপ এখস পড়াশুনা করখত পারখব। চাই লক, মোধ্যখক্ষর অলভমখত মখধ্য মখধ্য 

এ াখন থাকখত এবং যতলিন থাকখব ফ খতও পাখব। ফমখয়খির ব্রহ্মচয পকখে এই মখে 

বখয়াবৃদ্ধা ব্রহ্মচালরণীরা োত্রীখির লেক্ষার ভার ফনখব। এই মখে ৫।৭ বৎসর লেক্ষার পর 

ফমখয়খির অলভভাবখকরা তাখির লবখয় লিখত পারখব। ফযাগযালধ্কালরণী বখি লবখবলচত 

হখি অলভভাবকখির মত লনখয় োত্রীরা এ াখন লচরকুমারী-ব্রতাবিম্বখন অবস্থান 

করখত পারখব। যারা লচরকুমারীব্রত অবিম্বন করখব, তারাই কাখি এই মখের 

লেক্ষলয়ত্রী ও িচালরকা হখয় িা াঁড়াখব এবং গ্রাখম গ্রাখম নগখর নগখর centres 

(লেক্ষখকন্দ্র)  ুখি ফমখয়খির লেক্ষালবতাখর যত্ন করখব। চলরত্রবতী, ধ্ম পভাবাপন্না ঐরূপ 

িচালরকাখির দ্বারা ফিখে যথাথ প স্ত্রী-লেক্ষার লবতার হখব। ধ্ম পপরায়ণতা, তযাগ ও সংযম 

এ ানকার োত্রীখির অিঙ্কার হখব; আর ফসবাধ্ম প তাখির জীবনব্রত হখব। এইরূপ 

আিে প জীবন ফি খি ফক তাখির না সম্মান করখব—ফকই বা তাখির অলবশ্বাস করখব? 

ফিখের স্ত্রীখিাকখির জীবন এইভাখব গটেত হখি তখব ফতা ফতাখির ফিখে সীতা সালবত্রী 

গাগীর আবার অভুযত্থান হখব। ফিোচাখরর ফঘার বধখন িাণহীন স্পন্দনহীন হখয় 

ফতাখির ফমখয়রা এ ন লক ফয হখয় িা াঁলড়খয়খে, তা একবার পািাতয ফিে ফিখ  এখি 

বুিখত পারলতস। ফমখয়খির ঐ িুিপোর জনয ফতারাই িায়ী। আবার ফিখের ফমখয়খির 

পুনরায় জালগখয় ফতািাও ফতাখির হাখত রখয়খে। তাই বিলে, কাখজ ফিখগ যা। লক হখব 

োই শুধু্ কতকগুখিা ফবিখবিান্ত মু স্থ কখর? 

  

লেষয॥ মহােয়, এ াখন লেক্ষািাভ কলরয়াও যলি ফমখয়রা লববাহ কখর, তখব আর 

তাহাখির লভতর আিে প জীবন ফকমন কলরয়া ফিাখক ফিল খত পাইখব? এমন লনয়ম 

হইখি ভাি হয় না লক ফয, যাহারা এই মখে লেক্ষািাভ কলরখব, তাহারা আর লববাহ 

কলরখত পালরখব না? স্বামীজী॥ তা লক এখকবাখরই হয় ফর? লেক্ষা লিখয় ফেখড় লিখত 

হখব। তারপর লনখজরাই ফভখব লচখন্ত যা হয় করখব। ফব কখর সংসারী হখিও ঐরূখপ 
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লেলক্ষতা ফমখয়রা লনজ লনজ পলতখক উচ্চ ভাখবর ফিরণা ফিখব এবং বীর পুখত্রর জননী 

হখব। লকন্তু স্ত্রী-মখের োত্রীখির অলভভাবখকরা ১৫ বৎসখরর পূখব প তাখির ফব ফিবার 

নামগধ করখত পারখব না—এ লনয়ম রা খত হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, তাহা হইখি সমাখজ ঐ-সকি ফমখয়খির কিঙ্ক রটটখব। ফকহই 

তাহাখির আর লববাহ কলরখত চালহখব না। 
  

স্বামীজী॥ ফকন চাইখব না? তুই সমাখজর গলত এ নও বুিখত পালরসলন। এই সব লবিুষী 

ও কম পতৎপরা ফমখয়খির বখরর অভাব হখব না। ‘িেখম কনযকািালপ্তঃ’—ফস-সব বচখন 

এ ন সমাজ চিখে না, চিখবও না। এ লন ফি খত পাজিসখন? 

  

লেষয॥ যাহাই বিুন, লকন্তু পররথম িথম ইহার লবুখদ্ধ একটা ফঘারতর আখন্দািন 

হইখব। স্বামীজী॥ তা ফহাক না; তাখত ভয় লক? সৎসাহখস অনুটষ্ঠত সৎকাখজ বাধ্া 

ফপখি অনুষ্ঠাতাখির েজক্ত আরও ফজখগ উেখব। যাখত বাধ্া ফনই, িলতকূিতা ফনই, তা 

মানুষখক মৃতুযপখথ লনখয় যায়। Struggle (বাধ্ালবে অলতক্রম করবার ফচষ্টাই) জীবখনর 

লচে। বুখিলেস? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ পরমব্রহ্মতখত্ত্ব লিেখভি ফনই। আমরা ‘আলম-তুলম’র plane-এ (ভূলমখত) 

লিেখভিটা ফি খত পাই; আবার মন যত অন্তমু প  হখত থাখক, ততই ঐ ফভিজ্ঞানটা 

চখি যায়। ফেখষ মন য ন সমরস ব্রহ্মতখত্ত্ব ডুখব যায়, ত ন আর ‘এ স্ত্রী, ও পুুষ’—

এই জ্ঞান এখকবাখরই থাখক না। আমরা োকুখর ঐরূপ িতযক্ষ ফিখ লে। তাই বলি, 

ফমখয়-পুুখষ বাহয ফভি থাকখিও স্বরূপতঃ ফকান ফভি ফনই। অতএব পুুষ যলি 

ব্রহ্মজ্ঞ হখত পাখর ফতা ফমখয়রা তা হখত পারখব না ফকন? তাই বিলেিুম—ফমখয়খির 

মখধ্য একজনও যলি কাখি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তখব তা াঁর িলতভায় হাজারও ফমখয় ফজখগ 

উেখব এবং ফিখের ও সমাখজর কিযাণ হখব। বুিলি? 

  

লেষয॥ মহােয়, আপনার উপখিখে আজ আমার চকু্ষ  ুলিয়া ফগি। 
  

স্বামীজী॥ এ লন লক  ুখিখে? য ন সব পাবভাসক আত্মতত্ত্ব িতযক্ষ করলব, ত ন 

ফি লব—এই স্ত্রী-পুুষ-ফভিজ্ঞান এখকবাখর িুপ্ত হখব; ত নই ফমখয়খির ব্রহ্মরূলপণী 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 175 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বখি ফবাধ্ হখব। োকুরখক ফিখ লে, স্ত্রীমাখত্রই মাতৃভাব—তা ফয-জালতর ফযরূপ 

স্ত্রীখিাকই ফহাক না ফকন। ফিখ লে লকনা!—তাই এত কখর ফতাখির ঐরূপ করখত বলি 

এবং ফমখয়খির জনয গ্রাখম পােোিা  ুখি তাখির মানুষ করখত বলি। ফমখয়রা মানুষ 

হখি তখব ফতা কাখি তাখির সন্তান-সন্তলতর দ্বারা ফিখের মু  উজ্জ্বি হখব—লবিযা, 

জ্ঞান, েজক্ত, ভজক্ত ফিখে ফজখগ উেখব। লেষয॥ আধু্লনক লেক্ষায় লকন্তু মহােয়, 

লবপরীত েি েলিখতখে বলিয়া ফবাধ্ হয়। ফমখয়রা একটু-আধ্টু পলড়খত ও ফসলমজ-

গাউন পলরখতই লেল খতখে, লকন্তু তযাগ-সংযম-তপসযা-ব্রহ্মচয পালি ব্রহ্মলবিযািাখভর 

উপখযাগী লবষখয় কতটা উন্নত ফয হইখতখে, তাহা বুজিখত পারা যাইখতখে না। 
  

স্বামীজী॥ িথম িথম অমনটা হখয় থাখক। ফিখে নূতন idea-র (ভাখবর) িথম 

িচারকাখি কতকগুলি ফিাক ঐ ভাব টেক টেক গ্রহণ করখত না ফপখর অমন  ারাপ 

হখয় যায়। তাখত লবরাট সমাখজর লক আখস যায়? লকন্তু যারা অধু্না িচলিত যৎসামানয 

স্ত্রীলেক্ষার জনযও িথম উখিযাগী হখয়লেখিন, তা াঁখির মহািাণতায় লক সখন্দহ আখে? 

তখব লক জালনস, লেক্ষাই বলিস আর িীক্ষাই বলিস, ধ্ম পহীন হখি তাখত গিি থাকখবই 

থাকখব। এ ন ধ্ম পখক centre (ফকন্দ্র) কখর ফরখ  স্ত্রীলেক্ষার িচার করখত হখব। ধ্ম প 

লভন্ন অনয লেক্ষাটা secondary (ফগৌণ) হখব। ধ্ম পলেক্ষা, চলরত্রগেন, ব্রহ্মচয পব্রত-

উি র্যাপন—এজনয লেক্ষার িরকার। বতপমানকাখি এ পয পন্ত ভারখত ফয স্ত্রীলেক্ষার 

িচার হখয়খে, তাখত ধ্ম পটাখকই secondary (ফগৌণ) কখর রা া হখয়খে, তাইখতই তুই 

ফয-সব ফিাখষর কথা বিলি, ফসগুলি হখয়খে। লকন্তু তাখত স্ত্রীখিাকখির লক ফিাষ বি? 

সংস্কারখকরা লনখজ ব্রহ্মজ্ঞ না হখয় স্ত্রীলেক্ষা লিখত অগ্রসর হওয়াখতই তাখির অমন 

ফব-চাখি পা পখড়খে। সকি সৎকাখয পর িবতপখকরই অভীজপ্স্ত কায পানুষ্ঠাখনর পূখব প 

কখোর তপসযাসহাখয় আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাখজ গিি ফবখরাখবই। বুিলি? 

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। ফিল খত পাওয়া যায়, অখনক লেলক্ষতা ফমখয়রা ফকবি নখভি-নাটক 

পলড়য়াই সময় কাটায়; পূব পবখে লকন্তু ফমখয়রা লেলক্ষতা হইয়াও নানা ব্রখতর অনুষ্ঠান 

কখর। এখিখে ঐরূপ কখর লক? 

  

স্বামীজী॥ ভাি-মন্দ সব ফিখে সব জাখতর ফভতর রখয়খে। আমাখির কাজ হখি—

লনখজর জীবখন ভাি কাজ কখর ফিাখকর সামখন example (িৃষ্টান্ত) ধ্রা। Condemn 

(লনন্দাবাি) কখর ফকান কাজ সেি হয় না। ফকবি ফিাক হখট যায়। ফয যা বখি বিুক, 

কাখকও contradict (অস্বীকার) করলবলন। এই মায়ার জগখত যা করখত যালব, তাইখতই 
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ফিাষ থাকখব। ‘সব পারম্ভা লহ ফিাখষণ ধূ্খমনালগ্নলরবাবৃতাঃ’৭৫ —আগুন থাকখিই ধূ্ম 

উেখব। লকন্তু তাই বখি লক লনখিষ্ট হখয় বখস থাকখত হখব? যতটা পালরস, ভাি কাজ 

কখর ফযখত হখব। 
  

লেষয॥ ভাি কাজটা লক? 

  

স্বামীজী॥ যাখত ব্রহ্মলবকাখের সাহাযয কখর, তাই ভাি কাজ। সব কাজই িতযক্ষ না 

ফহাক, পখরাক্ষভাখব আত্মতত্ত্ব-লবকাখের সহায়কারী ভাখব করা যায়। তখব 

ঋলষিচলিত পখথ চিখি ঐ আত্মজ্ঞান েীগগীর েুখট ফবখরায়। আর যাখক 

োস্ত্রকারগণ অনযায় বখি লনখিপে কখরখেন, ফসগুলি করখি আত্মার বধন ঘখট, 

ক নও ক নও জেজোন্তখরও ফসই ফমাহবধন ফঘাখচ না। লকন্তু সব পখিখে সব পকাখিই 

জীখবর মুজক্ত অবেযম্ভাবী। কারণ আত্মাই জীখবর িকৃত স্বরূপ। লনখজর স্বরূপ লনখজ 

লক োড়খত পাখর? ফতার োয়ার সখে তুই হাজার বৎসর িড়াই কখরও োয়াখক লক 

তাড়াখত পালরস? ফস ফতার সখে থাকখবই। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, আচায প েঙ্কখরর মখত কম প জ্ঞাখনর পলরপন্থী—

জ্ঞানকম পসমুচ্চয়খক লতলন বহুধ্া  ণ্ডন কলরয়াখেন। অতএব কম প ফকমন কলরয়া 

জ্ঞাখনর িকােক হইখব? স্বামীজী॥ আচায প েঙ্কর ঐরূপ বখি আবার 

জ্ঞানলবকােকখে কম পখক আখপলক্ষক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুজদ্ধর উপায় বখি লনখিপে 

কখরখেন। তখব শুদ্ধ জ্ঞাখন কখম পর অনুিখবে ফনই—ভাষযকাখরর এ লসদ্ধাখন্তর আলম 

িলতবাি করলে না। জক্রয়া, কতপা ও কম প-ফবাধ্ যতকাি মানুখষর থাকখব, ততকাি সাধ্য 

লক—ফস কাজ না কখর বখস থাখক? অতএব কম পই য ন জীখবর স্বভাব হখয় িা াঁড়াখি, 

ত ন ফয-সব কম প এই আত্মজ্ঞানলবকােকখে সহায়ক হয়, ফসগুলি ফকন কখর যা না? 

কম পমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমালথ পকরূখপ যথাথ প হখিও বযবহাখর কখম পর লবখেষ 

উপখযালগতা আখে। তুই য ন আত্মতত্ত্ব িতযক্ষ করলব, ত ন কম প করা বা না করা 

ফতার ইিাধ্ীন হখয় িা াঁড়াখব। ফসই অবস্থায় তুই যা করলব, তাই সৎ কম প হখব; তাখত 

জীখবর—জগখতর কিযাণ হখব। ব্রহ্মলবকাে হখি ফতার শ্বাসিশ্বাখসর তরে পয পন্ত 

জীখবর সহায়কারী হখব। ত ন আর plan (মতিব) এাঁখট কম প করখত হখব না। বুিলি? 

  

লেষয॥ আহা, ইহা ফবিাখন্তর কম প ও জ্ঞাখনর সমেয়কারী অলত সুন্দর মীমাংসা। 
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অনন্তর নীখচ িসাি পাইবার ঘো বাজজয়া উটেি এবং স্বামীজী লেষযখক িসাি 

পাইবার জনয যাইখত বলিখিন। লেষযও যাইবার পূখব প স্বামীজীর পািপখদ্ম িণত হইয়া 

করখজাখড় বলিি, ‘মহােয়, আপনার ফেহেীব পাখি আমার ফযন এ জখেই ব্রহ্মজ্ঞান 

অপখরাক্ষ হয়।’ লেখষযর মতখক হাত লিয়া স্বামীজী বলিখিনঃ ভয় লক বাবা? ফতারা লক 

আর এ জগখতর ফিাক—না ফগরত, না সন্নযাসী! এই এক নূতন ঢে। 
  

৩১ 

  

স্থান—ফবিুড়, ভাড়াটটয়া মে-বাটী 

কাি—(৩য় সপ্তাহ) জানুআরী, ১৮৯৯ 

  

  
  

আিমবাজার হইখত ফবিুখড় নীিাম্বরবাবুর বাগাখন য ন মে উটেয়া আখস, তাহার 

অেলিন পখর স্বামীজী তা াঁহার গুুভ্রাতৃগখণর লনকট িতাব কখরন ফয, োকুখরর ভাব 

জনসাধ্ারখণর মখধ্য িচারকখে বােিা ভাষায় এক ালন সংবাি-পত্র বালহর কলরখত 

হইখব। স্বামীজী িথমতঃ এক ালন ভিলনক সংবািপখত্রর িতাব কখরন। লকন্তু উহা 

লবতর বযয়সাখপক্ষ হওয়ায় পালক্ষক পত্র বালহর কলরবার িতাবই সকখির অলভমত 

হইি এবং স্বামী জত্রগুণাতীখতর উপর উহার পলরচািখনর ভার অলপ পত হইি। স্বামী 

জত্রগুণাতীত এইরূখপ কায পভার গ্রহণ কলরয়া ১৩০৫ সাখির ১িা মাঘ ঐ পত্র িথম 

িকাে কলরখিন। স্বামীজী ঐ পখত্রর ‘উখদ্বাধ্ন’ নাম মখনানীত কখরন। 
  

পখত্রর িতাবনা স্বামীজী লনখজ লিল য়া ফিন এবং কথা হয় ফয, োকুখরর সন্নযাসী ও 

গৃহী ভক্তগণ এই পখত্র িবন্থালি লিল খবন। সঙ্ঘরূখপ পলরণত ‘রামকৃষ্ণ লমেখনর’ 

সভযগণখক স্বামীজী এই পখত্র িবধালি লিল খত এবং োকুখরর ধ্ম পসম্বধীয় মত 

পত্রসহাখয় জনসাধ্ারখণর মখধ্য িচার কলরখত অনুখরাধ্ কলরয়ালেখিন। পখত্রর িথম 

সং যা িকালেত হইখি লেষয একলিন মখে উপলস্থত হইি। লেষয িণাম কলরয়া 

উপখবেন কলরখি স্বামীজী তাহার সলহত ‘উখদ্বাধ্ন’ পত্র সম্বখধ এইরূপ কথাবাতপা 

আরম্ভ কলরখিনঃ 

  

স্বামীজী॥ (পখত্রর নামটট লবকৃত কলরয়া পলরহাসিখি) ‘উদ্বধন’ ফিখ লেস? 
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লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ; সুন্দর হখয়খে। 
  

স্বামীজী॥ এই পখত্রর ভাব ভাষা—সব নূতন ো াঁখচ গড়খত হখব। 
  

লেষয॥ লকরূপ? 

  

স্বামীজী॥ োকুখরর ভাব ফতা সিাইখক লিখত হখবই; অলধ্কন্তু বােিা ভাষায় নূতন 

ওজলস্বতা আনখত হখব। এই ফযমন—ফকবি ঘন ঘন verb use (জক্রয়াপখির বযবহার) 

করখি, ভাষার িম কখম যায়। লবখেষণ লিখয় verb (জক্রয়াপি)-এর বযবহারগুলি 

কলমখয় লিখত হখব। তুই ঐরূপ িবধ লি খত আরম্ভ কর। আমায় আখগ ফিল খয় তখব 

উখদ্বাধ্খন োপখত লিলব। 
  

লেষয॥ মহােয়, স্বামী জত্রগুণাতীত এই পখত্রর জনয ফযরূপ পলরশ্রম কলরখতখেন, তাহা 

অখনযর পখক্ষ অসম্ভব। 
  

স্বামীজী॥ তুই বুজি মখন করলেস, োকুখরর এইসব সন্নযাসী সন্তাখনরা ফকবি গােতিায় 

ধু্লন জ্বালিখয় বখস থাকখত জখেখে? এখির ফয য ন কায পখক্ষখত্র অবতীণ প হখব, ত ন 

তার উিযম ফিখ  ফিাখক অবাক হখব। এখির কাখে কাজ লক কখর করখত হয়, তা 

ফে । এই ফি , আমার আখিে পািন করখত জত্রগুণাতীত সাধ্নভজন ধ্যানধ্ারণা 

পয পন্ত ফেখড় লিখয় কাখজ ফনখবখে। এ লক কম sacrifice (স্বাথ পতযাগ)-এর কথা! আমার 

িলত কতটা ভািবাসা ফথখক এ কম পিবৃলত্ত এখসখে বি ফিল ! Success (কাজ হালসি) 

কখর তখব োড়খব!! ফতাখির লক এমন ফরাকর  আখে? 

  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, ফগুয়াপরা সন্নযাসীর—গৃহীখির দ্বাখর দ্বাখর ঐরূখপ ফঘারা 

আমাখির চখক্ষ ফকমন ফকমন ফেখক! 
  

স্বামীজী॥ ফকন? পখত্রর িচার ফতা গৃহীখিরই কিযাখণর জনয। ফিখে নবভাব-িচাখরর 

দ্বারা জনসাধ্ারখণর কিযাণ সালধ্ত হখব। এই েিাকাঙ্ক্ষারলহত কম প বুজি তুই সাধ্ন-

ভজখনর ফচখয় কম মখন করলেস? আমাখির উখদ্দেয জীখবর লহতসাধ্ন। এই পখত্রর 

আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতিব আমাখির ফনই। আমরা সব পতযাগী সন্নযাসী, মাগখেখি 

ফনই ফয, তাখির জনয ফরখ  ফযখত হখব। Success (কাজ হালসি) হয় ফতা এর income 

(আয়টা) সমতই জীবখসবাকখে বযলয়ত হখব। স্থাখন স্থাখন সঙ্ঘ-গেন, ফসবাশ্রম-
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স্থাপন, আরও কত লক লহতকর কাখজ এর উিরবৃত্ত অখথ পর সদ্বযয় হখত পারখব। আমরা 

ফতা গৃহীখির মত লনখজখির ফরাজগাখরর মতিব এাঁখট এ কাজ করলে না। শুধু্ 

পরলহখতই আমাখির সকি movement (কাজকম প)—এটা ফজখন রা লব। 
  

লেষয॥ তাহা হইখিও সকখি এভাব িইখত পালরখব না। 
  

স্বামীজী॥ নাই বা পারখি। তাখত আমাখির এি ফগি লক? আমরা criticism 

(সমাখিাচনা) গণয কখর কাখজ অগ্রসর হইলন। 
  

লেষয॥ মহােয়, এই পত্র ১৫ লিন অন্তর বালহর হইখব; আমাখির ইিা সাপ্তালহক হয়। 
  

স্বামীজী॥ তা ফতা বখট, লকন্তু funds (টাকা) ফকাথায়? োকুখরর ইিায় টাকার ফযাগাড় 

হখি এটাখক পখর ভিলনকও করা ফযখত পাখর। ফরাজ িক্ষ কলপ ফেখপ কলিকাতার 

গলিখত গলিখত free distribution (লবনামূখিয লবতরণ) করা ফযখত পাখর। 
  

লেষয॥ আপনার এ সঙ্কে বড়ই উত্তম। 
  

স্বামীজী॥ আমার ইিা হয়, কাগজটাখক পাখয় িা াঁড় কলরখয় লিখয় ফতাখক editor 

(সম্পািক) কখর ফিব। ফকান লবষয়খক িথমটা পাখয় িা াঁড় করাবার েজক্ত ফতাখির 

এ নও হয়লন। ফসটা করখত এইসব সব পতযাগী সাধু্রাই সক্ষম। এরা কাজ কফর কখর 

মখর যাখব, তবু হটবার ফেখি নয়। ফতারা একটু বাধ্া ফপখি, একটু criticism 

(সমাখিাচনা) শুনখিই িুলনয়া আাঁধ্ার ফিল স! 
  

লেষয॥ ফসলিন ফিল িাম, স্বামী জত্রগুণাতীত ফিখস োকুখরর েলব পূজা কলরয়া তখব 

কাজ আরম্ভ কলরখিন এবং কাখয পর সেিতার জনয আপনার কৃপা িাথ পনা কলরখিন। 
  

স্বামীজী॥ আমাখির centre (ফকন্দ্র) ফতা োকুরই। আমরা এক একজন ফসই 

ফজযালতঃখকখন্দ্রর এক একটট ray (লকরণ)। োকুখরর পূজা কখর কাজটা আরম্ভ 

কখরখে—ফবে কখরখে। কই আমায় ফতা পুখজার কথা লকেু বিখি না। 
  

লেষয॥ মহােয়, লতলন আপনাখক ভয় কখরন। জত্রগুণাতীত স্বামী আমায় কিয বলিখিন, 

‘তুই আখগ স্বামীজীর কাখে লগখয় ফজখন আয়, পখত্রর ১ম সং যা লবষখয় লতলন লক 

অলভমত িকাে কখরখেন, তারপর আলম তা াঁর সখে ফি া করব।’ 
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স্বামীজী॥ তুই লগখয় বলিস, আলম তার কাখজ  ুব  ুেী হখয়লে। তাখক আমার 

ফেহােীব পাি জানালব। আর ফতারা িখতযখক যতটা পারলব, তাখক সাহাযয কলরস। ওখত 

োকুখরর কাজই করা হখব। 
  

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীখক লনকখট আহ্বান কলরখিন এবং আবেযক 

হইখি ভলবষযখত ‘উখদ্বাধ্খন’র জনয জত্রগুণাতীত স্বামীখক আরও টাকা লিখত আখিে 

কলরখিন। ঐ লিন রাখত্র আহারাখন্ত স্বামীজী পুনরায় লেখষযর সলহত ‘উখদ্বাধ্ন’ পত্র 

সম্বখধ এরূপ আখিাচনা কলরয়ালেখিনঃ 

  

স্বামীজী॥ ‘উখদ্বাধ্খন’ সাধ্ারণখক ফকবি positive ideas (গেনমূিক ভাব) লিখত হখব। 

Negative thought (ফনলত-বাচক ভাব) মানুষখক weak (িুব পি) কখর ফিয়। ফি লেস 

না, ফয-সকি মা বাপ ফেখিখির লিনরাত ফি াপড়ার জনয তাড়া ফিয়, বখি, ‘এটার 

লকেু হখব না, ফবাকা, গাধ্া’—তাখির ফেখিগুলি অখনকস্থখি তাই হখয় িা াঁড়ায়। 

ফেখিখির ভাি বিখি—উৎসাহ লিখি, সমখয় লনিয় ভাি হয়। ফেখিখির পখক্ষ যা 

লনয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাখজযর উচ্চ তখর যারা 

লেশু, তাখির) সম্বখধও তাই। Positive ideas (গেনমূিক ভাব) লিখত পারখি 

সাধ্ারখণর মানুষ হখয় উেখব ও লনখজর পাখয় িা াঁড়াখত লে খব। ভাষা, সালহতয, িে পন, 

কলবতা, লেে সকি লবষখয় যা লচন্তা ও ফচষ্টা মানুষ করখে, তাখত ভুি না ফিল খয় ঐ-

সব লবষয় ফকমন কখর ক্রখম ক্রখম আরও ভাি রকখম করখত পারখব, তাই বখি লিখত 

হখব। ভ্রমিমাি ফি াখি মানুখষর felling wounded (মখন আঘাত ফিওয়া) হয়। 

োকুরখক ফিখ লে—যাখির আমরা ফহয় মখন করতুম, তাখিরও লতলন উৎসাহ লিখয় 

জীবখনর মলত-গলত লেলরখয় লিখতন। তা াঁর লেক্ষা ফিওয়ার রকমটা অিরভুত! 
  

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু লস্থর হইখিন। লকেুক্ষণ পখর আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

ধ্ম পিচারটা ফকবি যাখত তাখত এবং যার তার উপর নাক-লসাঁটকাখনা বযাপার বখি ফযন 

বুজিসলন। Physical, mental, spiritual (োরীলরক, মানলসক ও আধ্যাজত্মক) সকি 

বযাপাখরই মানুষখক positive ideas (গেনমূিক ভাব) লিখত হখব। লকন্তু ফঘন্না কখর 

নয়। পরস্পরখক ফঘন্না কখর কখরই ফতাখির অধ্ঃপতন হখয়খে। এ ন ফকবি positive 

thought (গেনমূিক ভাব) েলড়খয় ফিাকখক তুিখত হখব। িথখম ঐরূখপ সমত 
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লহাঁিুজাতটাখক তুিখত হখব, তারপর জগৎটাখক তুিখত হখব। োকুখরর অবতীণ প 

হওয়ার কারণই এই। লতলন জগখত কারও ভাব নষ্ট কখরনলন। মহা-অধ্ঃপলতত 

মানুষখকও লতলন অভয় লিখয়, উৎসাহ লিখয় তুখি লনখয়খেন। আমাখিরও তা াঁর 

পিানুসরণ কখর সকিখক তুিখত হখব, জাগাখত হখব। বুিলি? 

  

ফতাখির history, literature, mythology (ইলতহাস, সালহতয, পুরাণ) িভৃলত সকি 

োস্ত্রগ্রন্থ মানুষখক ফকবি ভয়ই ফি াখি! মানুষখক ফকবি বিখে—‘তুই নরখক যালব, 

ফতার আর উপায় ফনই।’ তাই এত অবসন্নতা ভারখতর অলস্থমজ্জায় িখবে কখরখে। 

ফসই জনয ফবি-ফবিাখন্তর উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সািা কথায় মানুষখক বুজিখয় লিখত হখব। 

সিাচার, সদ্বযবহার ও লবিযা লেক্ষা লিখয় ব্রাহ্মণ ও চণ্ডািখক এক ভূলমখত িা াঁড় করাখত 

হখব। ‘উখদ্বাধ্ন’ কাগখজ এইসব লিখ  আবািবৃদ্ধবলনতাখক ফতাি ফিল । তখব 

জানব—ফতার ফবি-ফবিান্ত পড়া সাথ পক হখয়খে। লক বলিস—পারলব? 

  

লেষয॥ আপনার আেীব পাি ও আখিে হইখি সকি লবষখয়ই লসদ্ধকাম হইব বলিয়া মখন 

হয়! 
  

স্বামীজী॥ আর একটা কথা—েরীরটাখক  ুব মজবুত করখত ফতাখক লে খত হখব ও 

সকিখক ফে াখত হখব। ফি লেসখন এ নও ফরাজ আলম ডামখবি কলষ। ফরাজ সকাি-

সধযায় ফবড়ালব; োরীলরক পলরশ্রম করলব। Body and mind must run parallel (ফিহ 

ও মন সমানভাখব চিখব)। সব লবষখয় পখরর ওপর লনভপর করখি চিখব ফকন? েরীরটা 

সবি করবার িখয়াজনীয়তা বুিখত পারখি লনখজরাই ত ন ঐ লবষখয় যত্ন করখব। 

ফসই িখয়াজনীয়তা-ফবাখধ্র জনযই এ ন education-এর (লেক্ষার) িরকার। 
  

  
  

৩২ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০০ 
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এ ন স্বামীজী ফবে সুস্থ আখেন। লেষয রলববার িাখত মখে আলসয়াখে। স্বামীজীর 

পািপদ্ম-িে পনাখন্ত নীখচ আলসয়া স্বামী লনম পিানখন্দর সলহত ফবিান্তোখস্ত্রর আখিাচনা 

কলরখতখে। এমন সময় স্বামীজী নীখচ নালময়া আলসখিন এবং লেষযখক ফিল য়া 

বলিখিন, ‘লকখর, তুিসীর সখে ফতার লক লবচার হজিি?’ 
  

লেষয॥ মহােয়, তুিসী মহারাজ বলিখতলেখিন, ‘ফবিাখন্তর ব্রহ্মবাি ফকবি ফতার 

স্বামীজী আর তুই বুজিস। আমরা লকন্তু জালন—কৃষ্ণস্ত্য ভগবানর স্বয়মর।’ 
  

স্বামীজী॥ তুই লক বিলি? 

  

লেষয॥ আলম বলিিাম. এক আত্মাই সতয। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুুষ লেখিন মাত্র। তুিসী 

মহারাজ লভতখর ফবিান্তবািী, বালহখর লকন্তু ভদ্বতবািীর পক্ষ িইয়া তকপ কখরন। 

ঈশ্বরখক বযজক্তলবখেষ বলিয়া কথা অবতারণা কলরয়া ক্রখম ফবিান্তবাখির লভলত্ত সুিৃঢ় 

িমালণত করাই তা াঁহার অলভিায় বলিয়া মখন হয়। লকন্তু উলন আমায় ‘ভবষ্ণব’ বলিখিই 

আলম ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তা াঁহার সলহত তখকপ িালগয়া যাই। 
  

স্বামীজী॥ তুিসী ফতাখক ভািবাখস লকনা, তাই ঐরূপ বখি ফতাখক  যাপায়। তুই চটলব 

ফকন? তুইও বিলব, ‘আপলন েূনযবািী নাজতক।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, উপলনষখি ঈশ্বর ফয েজক্তমানর বযজক্ত-লবখেষ, এ কথা আখে লক? 

ফিাখক লকন্তু ঐরূপ ঈশ্বখর লবশ্বাসবানর। 
  

স্বামীজী॥ সখব পশ্বর ক নও বযজক্তলবখেষ হখত পাখরন না। জীব হখি বযটষ্ট, আর সকি 

জীখবর সমটষ্ট হখিন ঈশ্বর। জীখবর অলবিযা িবি; ঈশ্বর লবিযা ও অলবিযার সমটষ্ট 

মায়াখক বেীভূত কখর রখয়খেন এবং স্বাধ্ীনভাখব এই স্থাবরজেমাত্মক জগৎটা 

লনখজর ফভতর ফথখক project (বালহর) কখরখেন। ব্রহ্ম লকন্তু ঐ বযটষ্ট-সমটষ্টর অথবা 

জীব ও ঈশ্বখরর পাখর বতপমান। ব্রখহ্মর অংোংে-ভাগ হয় না। ফবািাবার জনয তা াঁর 

জত্রপাি, চতুষ্পাি ইতযালি কেনা করা হখয়খে মাত্র। ফয পাখি সৃষ্ট-লস্থলত-িয় অধ্যাস 

হখি, ফসই ভাগখকই োস্ত্র ‘ঈশ্বর’ বখি লনখিপে কখরখে। অপর জত্রপালি কূটস্থ, যাখত 

ফকানরূপ ভদ্বত-কেনার ভান ফনই, তাই ব্রহ্ম। তা বখি এরূপ ফযন মখন কলরসলন ফয, 

ব্রহ্ম—জীবজগৎ ফথখক একটা স্বতন্ত্র বস্ত্য। লবলেষ্টানদ্বতবািীরা বখিন, ব্রহ্মই 

জীবজগৎরূখপ পলরণত হখয়খেন। অনদ্বতবািীরা বখিনঃ তা নয়, ব্রখহ্ম এই জীবজগৎ 
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অধ্যত হখয়খে মাত্র; লকন্তু বস্ত্যতঃ ওখত ব্রখহ্মর ফকানরূপ পলরণাম হয়লন। 

অনদ্বতবািীরা বখিন, নামরূপ লনখয়ই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আখে, ততক্ষণই জগৎ 

আখে। ধ্যান-ধ্ারণা-বখি য ন নামরূখপর লবিয় হখয় যায়, ত ন এক ব্রহ্মই থাখকন। 

ত ন ফতার, আমার বা জীব-জগখতর স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। ত ন ফবাধ্ 

হয় আলমই লনতয-শুদ্ধ-বুদ্ধ িতযকর -ভচতনয বা ব্রহ্ম। জীখবর স্বরূপই হখিন ব্রহ্ম; ধ্যান-

ধ্ারণায় নাম-রূখপর আবরণটা িূর হখয় ঐ ভাবটা িতযক্ষ হয় মাত্র। এই হখি 

শুদ্ধানদ্বতবাখির সারমম প। ফবি-ফবিান্ত োস্ত্র-োস্ত্র এই কথাই নানা রকখম বারংবার 

বুজিখয় লিখি। 
  

লেষয॥ তাহা হখি ঈশ্বর ফয সব পেজক্তমানর বযজক্তলবখেষ—একথা আর সতয হয় লকরূখপ? 

  

স্বামীজী॥ মন-রূপ উপালধ্ লনখয়ই মানুষ। মন লিখয়ই মানুষখক সকি লবষয় ধ্রখত 

বুিখত হখি। লকন্তু মন যা ভাখব, তা limited (সীমাবদ্ধ) হখবই। এ-জনয লনখজর 

personality (বযজক্তত্ব) ফথখক ঈশ্বখররpersonality (বযজক্তত্ব) কেনা করা জীখবর 

স্বতঃলসদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আিে প)-ফক মানুষরূখপই ভাবখত সক্ষম। এই 

জরামরণসেরকুি জগখত এখস মানুষ িুঃখ র ফেিায় ‘হা হখতাঽজস্ম’ কখর এবং এমন 

এক বযজক্তর আশ্রয় চায়, যা াঁর উপর লনভপর কখর ফস লচন্তােূনয হখত পাখর। লকন্তু আশ্রয় 

ফকাথায়? লনরাধ্ার সব পজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থি। িথখম মানুষ তা ফটর পায় না! 

লবখবক-ভবরাগয এখি ধ্যান-ধ্ারণা করখত করখত ফসটা ক্রখম ফটর পায়। লকন্তু ফয ফয-

ভাখবই সাধ্ন কুক না ফকন, সকখিই অজ্ঞাতসাখর লনখজর ফভতখর অবলস্থত 

ব্রহ্মভাবখক জালগখয় তুিখে। তখব আিম্বন লভন্ন লভন্ন হখত পাখর। যার Personal God 

(বযজক্তলবখেষ ঈশ্বর)-এ লবশ্বাস আখে, তাখক ঐ ভাব ধ্খরই সাধ্নভজন করখত হয়। 

ঐকালন্তকতা এখি ঐ ফথখকই কাখি ব্রহ্ম-লসংহ তার ফভতখর ফজখগ ওখেন। ব্রহ্মজ্ঞানই 

হখি জীখবর Goal (িক্ষয)। তখব নানা পথ—নানা মত। জীখবর পারমালথ পক স্বরূপ ব্রহ্ম 

হখিও মন-রূপ উপালধ্খত অলভমান থাকায় ফস হখরক রকম সখন্দহ-সংেয় সু -িুঃ  

ফভাগ কখর। লকন্তু লনখজর স্বরূপিাখভ আব্রহ্মতম্ব পয পন্ত সকখিই গলতেীি। যতক্ষণ 

না ‘অহং ব্রহ্ম’ এই তত্ত্ব িতযক্ষ হখব, ততক্ষণ এই জেমৃতুয-গলতর হাত ফথখক কাুরই 

লনতার ফনই। মানুষজে িাভ কখর মুজক্তর ইিা িবি হখি ও মহাপুুখষর কৃপািাভ 

হখি—তখব মানুখষর আত্মজ্ঞানস্পৃহা বিবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জলড়ত 

ফিাখকর ওলিখক মখনর গলতই হয় না। মাগ-ফেখি ধ্ন-মান িাভ করখব বখি মখন যার 
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সঙ্কে রখয়খে, তার লক কখর ব্রহ্ম-লবলবলিষা হখব? ফয সব তযাগ করখত িস্ত্যত, ফয সু -

িুঃ  ভাি-মখন্দর চঞ্চি িবাখহ ধ্ীর লস্থর োন্ত সমনস্ক, ফস-ই আত্মজ্ঞানিাখভ যতরনপর 

হয়। ফস-ই ‘লনগ পিলত জগজ্জািাৎ লপিরালিব ফকেরী’—মহাবখি জগজ্জাি লেন্ন 

কখর মায়ার গণ্ডী ফভখে লসংখহর মত ফবলরখয় পখড়। 
  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, সন্নযাস লভন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইখতই পাখর না? 

  

স্বামীজী॥ তা একবার বিখত? অন্তব পলহঃ উভয় িকাখরই সন্নযাস অবিম্বন করা চাই। 

আচায প েঙ্করও উপলনষখির ‘তপখসা বাপযলিোৎ’৫৮—এই অংখের বযা যািসখে 

বিখেন, লিেহীন অথ পাৎ সন্নযাখসর বাহয লচেস্বরূপ ভগলরকবসন িণ্ড কমণ্ডিু িভৃলত 

ধ্ারণ না কখর তপসযা করখি িুরলধ্গময ব্রহ্মতত্ত্ব িতযক্ষ হয় না। ভবরাগয না এখি, 

তযাগ না এখি, ফভাগস্পৃহা-তযাগ না হখি লক লকেু হবার ফযা আখে? ফস ফয ফেখির 

হাখত ফমায়া নয় ফয, ফভাগা লিখয় ফকখড়  াখব। 
  

লেষয॥ লকন্তু সাধ্ন কলরখত কলরখত ক্রখম ফতা তযাগ আলসখত পাখর? 

  

স্বামীজী॥ যার ক্রখম আখস, তার আসুক। তুই তা বখি বখস থাকলব ফকন? এ লন  াি 

ফকখট জি আনখত ফিখগ যা। োকুর বিখতন, ‘হখি-হখব —ও-সব ফমিাখট ভাব।’ 

লপপাসা ফপখি লক ফকউ বখস থাকখত পাখর, না, জখির জনয েুখটােুটট কখর ফবড়ায়? 

লপপাসা পায়লন, তাই বখস আলেস। লবলবলিষা িবি হয়লন, তাই মাগ-ফেখি লনখয় সংসার 

করলেস। 
  

লেষয॥ বাতলবক ফকন ফয এ নও ঐরূপ সব পস্ব-তযাখগর বুজদ্ধ হয় না, তাহা বুজিখত পালর 

না। আপলন ইহার একটা উপায় কলরয়া লিন। 
  

স্বামীজী॥ উখদ্দেয ও উপায়—সবই ফতার হাখত। আলম ফকবি stimulate (উিরবুদ্ধ) 

কখর লিখত পালর। এইসব সৎোস্ত্র পড়লেস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধু্খির ফসবা ও সে 

করলেস—এখতও যলি না তযাখগর ভাব আখস, তখব জীবনই বৃথা। তখব এখকবাখর বৃথা 

হখব না, কাখি এর েি ফতখড়েুাঁ খড় ফবুখবই ফবুখব। 
  

লেষয॥ (অখধ্ামুখ  লবষণ্ণভাখব) মহােয়, আলম আপনার েরণাগত, আমার মুজক্তিাখভর 

পন্থা  ুলিয়া লিন, আলম ফযন এই েরীখরই তত্ত্বজ্ঞ হইখত পালর। 
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স্বামীজী॥ (লেখষযর অবসন্নতা িে পন কলরয়া) ভয় লক? সব পিা লবচার করলব—এই ফিহ-

ফগহ, জীব-জগৎ সকিই লনঃখেষ লমথযা, স্বখপ্নর মত; সব পিা ভাবলব—এই ফিহটা একটা 

জড় যন্ত্রমাত্র। এখত ফয আত্মারাম পুুষ রখয়খেন, লতলনই ফতার যথাথ প স্বরূপ। মন-

রূপ উপালধ্টাই তা াঁর িথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তারপর ফিহটা তা াঁর সরথূি আবরণ হখয় 

রখয়খে। লনষ্কি লনলব পকার স্বয়ংখজযালতঃ ফসই পুুষ এইসব মালয়ক আবরখণ আিালিত 

থাকায় তুই ফতার স্ব-স্বরূপখক জানখত পারলেস না। এই রূপ-রখস ধ্ালবত মখনর গলত 

অন্তলিপখক লেলরখয় লিখত হখব। মনটাখক মারখত হখব। ফিহটা ফতা সরথূি—এটা মখর 

পঞ্চভূখত লমখে যায়। লকন্তু সংস্কাখরর পুাঁটলি—মনটা েীগগীর মখর না। বীজাকাখর 

লকেুকাি ফথখক আবার বৃখক্ষ পলরণত হয়; আবার সরথূি েরীর ধ্ারণ কখর 

জেমৃতুযপখথ গমনাগমন কখর, এইরূখপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। ফসজনয বলি, 

ধ্যান-ধ্ারণা ও লবচারকাখি মনখক সজচ্চিানন্দ-সাগখর ডুলবখয় ফি। মনটা মখর ফগখিই 

সব ফগি—ব্রহ্মসংস্থ হলি। 
  

লেষয॥ মহােয়, এই উদ্দাম উেত্ত মনখক ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কটেন। 
  

স্বামীজী॥ বীখরর কাখে আবার কটেন বখি ফকান জজলনষ আখে? কাপুুখষরাই ও-কথা 

বখি।—বীরাণাখমব করতিগতা মুজক্তঃ, ন পুনঃ কাপুুষাণামর।৫৯ অভযাস ও 

ভবরাগযবখি মনখক সংযত কর। গীতা বিখেন, ‘অভযাখসন তু ফকৌখন্তয় ভবরাখগযণ চ 

গৃহযখত।’৬০ লচত্ত হখি ফযন স্বি হররি। রূপরসালির আঘাখত তাখত ফয তরে উেখে, 

তার নামই মন। এজনযই মখনর স্বরূপ সংকেলবকোত্মক। ঐ সঙ্কেলবকে ফথখকই 

বাসনা ওখে। তারপর ঐ মনই জক্রয়ােজক্তরূখপ পলরণত হখয় সরথূিখিহরূপ যন্ত্র লিখয় 

কাজ কখর। আবার কম পও ফযমন অনন্ত, কখম পর েিও ফতমলন অনন্ত। সুতরাং অনন্ত 

অযুত কম পেিরূপ তরখে মন সব পিা িুিখে। ফসই মনখক বৃলত্তেূনয কখর লিখত হখব—

পুনরায় স্বি হ্খি পলরণত করখত হখব, যাখত বৃলত্তরূপ তরে আর একটটও না থাখক; 

তখবই ব্রহ্ম িকাে হখবন। োস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাখব লিখিন—‘লভিযখত 

হৃিয়গ্রলন্থঃ’৬১ইতযালি। বুিলি? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। লকন্তু ধ্যান ফতা লবষয়াবিম্বী হওয়া চাই? 
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স্বামীজী॥ তুই লনখজই লনখজর লবষয় হলব। তুই সব পগ আত্মা—এটটই মনন ও ধ্যান 

করলব। আলম ফিহ নই, মন নই, বুজদ্ধ নই, সরথূি নই, সূক্ষ্ম নই—এইরূখপ ‘ফনলত ফনলত’ 

কখর িতযকর ভচতনযরূপ স্ব-স্বরূখপ মনখক ডুলবখয় লিলব। এরূখপ মন-োিাখক বারংবার 

ডুলবখয় ডুলবখয় ফমখর ফেিলব। তখবই ফবাধ্স্বরূখপর ফবাধ্ বা স্ব-স্বরূখপ লস্থলত হখব। 

ধ্যাতা-ফধ্যয়-ধ্যান ত ন এক হখয় যাখব; জ্ঞাতা-ফজ্ঞয়-জ্ঞান এক হখয় যাখব। লনল ি 

অধ্যাখসর লনবৃলত হখব। এখকই োখস্ত্র বখি—‘জত্রপুটটখভি’। ঐরূপ অবস্থায় জানাজালন 

থাখক না। আত্মাই য ন একমাত্র লবজ্ঞাতা, ত ন তা াঁখক আবার জানলব লক কখর? 

আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই ভচতনয, আত্মাই সজচ্চিানন্দ। যাখক সৎ বা অসৎ লকেুই বখি 

লনখিপে করা যায় না, ফসই অলনব পচনীয়-মায়ােজক্ত-িভাখবই জীবরূপী ব্রখহ্মর ফভতখর 

জ্ঞাতা-ফজ্ঞয়-জ্ঞাখনর ভাবটা এখসখে। এটাখকই সাধ্ারণ মানুষ conscious state 

(ফচতন বা জ্ঞাখনর অবস্থা) বখি। আর ফয াখন এই ভদ্বত-সংঘাত লনরালবি ব্রহ্মতখত্ত্ব 

এক হখয় যায়, তাখক োস্ত্র superconscious state (সমালধ্, সাধ্ারণ জ্ঞানভূলম 

অখপক্ষা উচ্চাবস্থা) বখি এইরূখপ বণ পনা কখরখেন—‘জতলমতসলিিরালেি যমা যালবহী 

নমর।’৬২ 

  

(গভীরভাখব মগ্ন হইয়া স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ) 

  

এই জ্ঞাতা-ফজ্ঞয় মগ্ন বা জানাজালন-ভাব ফথখকই িে পন-োস্ত্র, লবজ্ঞান—সব ফবলরখয়খে। 

লকন্তু মানব-মখনর ফকান ভাব বা ভাষা জানাজালনর পাখরর বস্ত্যখক সমূ্পণ পরূখপ িকাে 

করখত পারখে না। িে পন-লবজ্ঞানালি partial truth (আংলেক সতয)। ওরা ফসজনয 

পরমাথ পতখত্ত্বর সমূ্পণ প expression (িকাে) ক নই হখত পাখর না। এইজনয 

পরমাখথ পর লিকর  লিখয় ফি খি সবই লমথযা বখি ফবাধ্ হয়—ধ্ম প লমথযা, কম প লমথযা, আলম 

লমথযা, তুই লমথযা, জগৎ লমথযা। ত নই ফবাধ্ হয় ফয, আলমই সব, আলমই সব পগত 

আত্মা, আমার িমাণ আলমই। আমার অজতখত্বর িমাখণর জনয আবার িমাণান্তখরর 

অখপক্ষা ফকাথায়? োখস্ত্র ফযমন বখি, ‘লনতযমস্মৎিলসদ্ধমর’—লনতযবস্ত্যরূখপ ইহা 

স্বতঃলসদ্ধ—এইভাখবই আলম সব পিা ইহা অনুভব কলর। আলম ঐ অবস্থা সতযসতযই 

ফিখ লে, অনুভূলত কখরলে। ফতারাও ফি , অনুভূলত কর আর জীবখক এই ব্রহ্মতত্ত্ব 

ফোনাখগ। তখব ফতা োলন্ত পালব। 
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ঐ কথা বলিখত বলিখত স্বামীজীর মু মণ্ডি গম্ভীর ভাব ধ্ারণ কলরি এবং তা াঁহার মন 

ফযন এক অজ্ঞাতরাখজয যাইয়া লকেুক্ষখণর জনয লস্থর হইয়া ফগি! লকেুক্ষণ পখর লতলন 

আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

এই সব পমতগ্রালসনী সব পমতসমিসা ব্রহ্মলবিযা লনখজ অনুভব কর, আর জগখত িচার 

কর। এখত লনখজর মেি হখব, জীখবরও কিযাণ হখব। ফতাখক আজ সারকথা বিিাম; 

এর চাইখত বড় কথা আর লকেুই ফনই। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপলন এ ন জ্ঞাখনর কথা বলিখতখেন; আবার ক নও বা ভজক্তর, 

ক নও কখম পর এবং ক নও ফযাখগর িাধ্ানয কীতপন কখরন। উহাখত আমাখির বুজদ্ধ 

গুিাইয়া যায়। 
  

স্বামীজী॥ লক জালনস—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম িক্ষয, পরম পুুষাথ প। তখব মানুষ 

ফতা আর সব পিা ব্রহ্মসংস্থ হখয় থাকখত পাখর না! বুযত্থান-কাখি লকেু লনখয় ফতা থাকখত 

হখব। ত ন এমন কম প করা উলচত, যাখত ফিাখকর ফশ্রখয়ািাভ হয়। এইজনয ফতাখির 

বলি, অখভি-বুজদ্ধখত জীবখসবারূপ কম প কর। লকন্তু বাবা, কখম পর এমন মারপযা াঁচ ফয 

বড় বড় সাধু্রাও এখত বদ্ধ হখয় পখড়ন। ফসইজনয েিাকাঙ্ক্ষাহীন হখয় কম প করখত 

হয়। গীতায় ঐ কথায় বখিখে। লকন্তু জানলব, ব্রহ্মজ্ঞাখন কখম পর অনুিখবেও ফনই; 

সৎকররম দ্বারা বড়খজার লচত্তশুজদ্ধ হয়। এ-জনযই ভাষযকার৬৪ জ্ঞানকম প-সমুচ্চখয়র 

িলত তীব্র কটাক্ষ—এত ফিাষাখরাপ কখরখেন। লনষ্কাম কম প ফথখক কারও কারও 

ব্রহ্মজ্ঞান হখত পাখর। এও একটা উপায় বখট, লকন্তু উখদ্দেয হখি ব্রহ্মজ্ঞানিাভ। এ 

কথাটা ফবে কখর ফজখন রা —লবচারমাগ প ও অনয সকি িকার সাধ্নার েি হখি 

ব্রহ্মজ্ঞতা িাভ করা। 
  

লেষয॥ মহােয়, একবার ভজক্ত ও রাজখযাখগর উপখযালগতা বলিয়া আমার জালনবার 

আকাঙ্ক্ষা িূর কুন। 
  

স্বামীজী॥ ঐ-সব পখথ সাধ্ন করখত করখতও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান-িাভ হখয় যায়। 

ভজক্তমাগ প—slow process (মন্থর গলত), ফিরীখত েি হয়, লকন্তু সহজসাধ্য। ফযাখগ 

নানা লবে; হয়খতা লবভূলতপখথ মন চখি ফগি, আর স্বরূখপ ফপৌৌঁেুখত পারখি না। 

একমাত্র জ্ঞানপথই আশুেিিি এবং সব পমত-সংস্থাপক বখি সব পকাখি সব পখিখে 
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সমান আিৃত। তখব লবচারপখথ চিখত চিখতও মন িুতর তকপজাখি বদ্ধ হখয় ফযখত 

পাখর। এইজনয সখে সখে ধ্যান করা চাই। লবচার ও ধ্যানবখি উখদ্দেয বা ব্রহ্মতখত্ত্ব 

ফপৌৌঁেুখত হখব। এইভাখব সাধ্ন করখি goal-এ (িখক্ষয) টেক ফপৌৌঁোন যায়। আমার 

মখত, এই পন্থা সহজ ও আশুেিিি। 
  

লেষয॥ এইবার আমার অবতারবাি-লবষখয় লকেু বিুন। 
  

স্বামীজী॥ তুই ফয একলিখনই সব ফমখর লনখত চাস! 
  

লেষয॥ মহােয়, মখনর ধ্া াঁধ্া একলিখন লমটটয়া যায় ফতা বারবার আর আপনাখক লবরক্ত 

কলরখত হইখব না। 
  

স্বামীজী॥ ফয-আত্মার এত মলহমা োস্ত্রমুখ  অবগত হওয়া যায়, ফসই আত্মজ্ঞান যা াঁখির 

কৃপায় এক মুহখূত প িাভ হয়, তা াঁরাই সচি তীথ প—অবতারপুুষ। তা াঁরা আজে ব্রহ্মজ্ঞ, 

এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মখজ্ঞ লকেুমাত্র তোত ফনই—‘ব্রহ্ম ফবি ব্রনহ্মব ভবলত।’ আত্মাখক ফতা 

আর জানা যায় না, কারণ এই আত্মাই লবজ্ঞাতা ও মন্তা হখয় রখয়খেন—এ কথা পূখব পই 

বখিলে। অতএব মানুখষর জানাজালন ঐ অবতার পয পন্ত—যা াঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুজদ্ধ 

ঈশ্বর সম্বখধ highest ideal (সব পাখপক্ষা উচ্চ আিে প) যা গ্রহণ করখত পাখর, তা ঐ 

পয পন্ত। তারপর আর জানাজালন থাখক না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কিালচৎ জগখত জোয়। 

অে ফিাখকই তা াঁখির বুিখত পাখর। তা াঁরাই োখস্ত্রাজক্তর িমাণস্থি—ভবসমুখদ্র 

আখিাকতম্ভস্বরূপ। এই অবতারগখণর সে ও কৃপািৃটষ্টখত মুহতূ পমখধ্য হৃিখয়র 

অধকার িূর হখয় যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞাখনর সরেুরণ হয়। ফকন বা লক process-এ 

(উপায়) হয়, তার লনণ পয় করা যায় না। তখব হয়—হখত ফিখ লে। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ 

হখয় গীতা বখিলেখিন। গীতার ফয ফয স্থখি ‘অহং’ েখের উখল্ল  রখয়খে, তা ‘আত্মপর’ 

বখি জানলব। ‘মাখমকং েরণং ব্রজ’ লকনা ‘আত্মসংস্থ হও’। এই আত্মজ্ঞানই গীতার 

চরম িক্ষয। ফযাগালির উখল্ল  ঐ আত্মতত্ত্বিাখভর আনুষলেক অবতারণা। এই 

আত্মজ্ঞান যাখির হয় না, তারাই আত্মঘাতী। ‘লবলনহন্তযসিরগ্রহাৎ’—রূপরসালির 

উদ্বধখন তাখির িাণ যায়। ফতারাও ফতা মানুষ—িুলিখনর োই-ভস্ম ফভাগখক উখপক্ষা 

করখত পারলবলন? ‘জায়স্ব লম্রয়খস্ব’র িখি যালব? ‘ফশ্রয়ঃ’ফক গ্রহণ কর, ‘ফিয়ঃ’ফক 

পলরতযাগ কর। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাি সবাইখক বিলব। বিখত বিখত লনখজর বুজদ্ধও 

পলরষ্কার হখয় যাখব। আর ‘তত্ত্বমলস’, ‘ফসাঽহমজস্ম’, ‘সব পং  লল্বিং ব্রহ্ম’ িভৃলত মহামন্ত্র 
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সব পিা উচ্চারণ করলব এবং হৃিখয় লসংখহর মত বি রা লব। ভয় লক? ভয়ই মৃতুয—ভয়ই 

মহাপাতক। নররূপী অজুপখনর ভয় হখয়লেি—তাই আত্মসংস্থ ভগবানর শ্রীকৃষ্ণ তা াঁখক 

গীতা উপখিে লিখিন; তবু লক তা াঁর ভয় যায়? পখর অজুপন য ন লবশ্বরূপ িে পন কখর 

আত্মসংস্থ হখিন, ত ন জ্ঞানালগ্নিগ্ধকম পা হখয় যুদ্ধ করখিন। 
  

লেষয॥ মহােয়, আত্মজ্ঞান িাভ হইখিই লক কম প থাখক? 

  

স্বামীজী॥ জ্ঞানিাখভর পর সাধ্ারখণর যাখক কম প বখি, ফসরূপ কম প থাখক না। ত ন 

কম প ‘জগজদ্ধতায়’ হখয় িা াঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চিন-বিন সবই জীখবর কিযাণসাধ্ণ 

কখর। োকুরখক ফিখ লে ‘ফিহখস্থাঽলপ ন ফিহস্থঃ’৬৬ —এই ভাব! ঐরূপ পুুষখির 

কখম পর উখদ্দেয সম্বখধ ফকবি এই কথামাত্র বিা যায়—‘ফিাকবত্ত িীিা-ভকবিযমর।’৬৭ 

  

  
  

৩৩ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০১ 

  

  
  

কলিকাতা জলুবলি আটপ একাখডলমর অধ্যাপক ও িলতষ্ঠাতা বাবু রণিািসাি িােগুপ্ত 

মহােয়খক সখে কলরয়া লেষয আজ ফবিুড় মফে আলসয়াখেন। রণিাবাবু 

লেেকিালনপুণ সুপজণ্ডত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আিাপ-পলরচখয়র পর স্বামীজী 

রণিাবাবুর সখে লেে-লবিযা সম্বখধ নানা িসে কলরখত িালগখিন; রণিাবাবুখক 

উৎসালহত কলরবার জনয তা াঁর একাখডলমখত একলিন যাইখতও ইিা িকাে কলরখিন। 

লকন্তু নানা অসুলবধ্ায় স্বামীজীর তথায় যাওয়া ঘটটয়া উখে নাই। 
  

স্বামীজী রণিাবাবুখক বলিখত িালগখিনঃ 

  

পৃলথবীর িায় সকি সভয ফিখের লেে-ফসৌন্দয প ফিখ  এিুম, লকন্তু ফবৌদ্ধধ্খম পর 

িািুভপাবকাখি এখিখে লেেকিার ফযমন লবকাে ফি া যায়, ফতমনটট আর ফকাথাও 

ফি িুম না। ফমাগি বািোখির সমখয়ও ঐ লবিযার লবখেষ লবকাে হখয়লেি; ফসই 
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লবিযার কীলতপতম্ভরূখপ আজও তাজমহি, জমু্মা মসজজি িভৃলত ভারতবখষ পর বুখক 

িা াঁলড়খয় রখয়খে। 
  

মানুষ ফয জজলনষটা ভতরী কখর, তাখত ফকান একটা idea express (মখনাভাব িকাে) 

করার নামই art (লেে)। যাখত idea-র expression (ভাখবর িকাে) ফনই, রে-ফবরখের 

চাকলচকয পলরপাটট থাকখিও তাখক িকৃত art (লেে) বিা যায় না। ঘটট, বাটট ফপয়ািা 

িভৃলত লনতযবযবহায প জজলনষপত্রগুলিও ঐরূখপ লবখেস ফকান ভাব িকাে কখর ভতরী 

করা উলচত। পযালরস িিে পনীখত পাথখরর ফ ািাই এক অিরভুত মূলত প ফিখ লেিাম, 

মূলত পটটর পলরচায়ক এই কয়টট কথা নীখচ ফি া, ‘Art unveiling nature’ অথ পাৎ লেে 

ফকমন কখর িকৃলতর লনলবড় অবগুেন স্বহখত ফমাচন কখর ফভতখরর রূপখসৌন্দয প 

ফিখ । মূলত পটট এমনভাখব ভতরী কখরখে ফযন িকৃলতখিবীর রূপিলব এ নও স্পষ্ট 

ফবখরায়লন; যতটুকু ফবলরখয়খে, ততটুকু ফসৌন্দয প ফিখ ই লেেী ফযন মুগ্ধ হখয় লগখয়খে। 

ফয ভাস্কর এই ভাবটট িকাে করখত ফচষ্টা কখরখেন, তা াঁর িেংসা না কখর থাকা যায় 

না। ঐ রকখমর original (ফমৌলিক) লকেু করখত ফচষ্টা করখবন। 
  

রণিাবাবু॥ আমারও ইিা আখে—সময়মত original modeling (নূতন ভাখবর মূলত প) 

সব গড়খত; লকন্তু এখিখে উৎসাহ পাই না। অথ পাভাব, তার উপর আমাখির ফিখে 

গুণগ্রাহী ফিাখকর অভাব। 
  

স্বামীজী॥ আপলন যলি িাণ লিখয় যথাথ প একটট  া াঁটট জজলনষ করখত পাখরন, যলি art-

এ (লেখে) একটট ভাবও যথাযথ express (িকাে) করখত পাখরন, কাখি লনিয় তার 

appreciation (সমাির) হখব।  া াঁটট জজলনখষর ক নও জগখত অনাির হয়লন। এরূপও 

ফোনা যায়—এক এক জন artist (লেেী) মরবার হাজার বের পর হয়খতা তার 

appreciation (সমাির) হি! 
  

রণিাবাবু॥ তা টেক। লকন্তু আমরা ফযরূপ অপিাথ প হখয় পখড়লে, তাখত ‘ঘখরর ফ খয় 

বখনর ফমাষ তাড়াখত’ সাহখস কুখিায় না। এই পা াঁচ বৎসখরর ফচষ্টায় আলম যা ফহাক 

লকেু কৃতকায প হখয়লে। আেীব পাি কুন ফযন উিযম লবেি না হয়। 
  

স্বামীজী॥ যলি টেক টেক কাখজ ফিখগ যান, তখব লনিয় successful (সেি) হখবন। 

ফয ফয-লবষখয় মনিাণ ফঢখি  াখট, তাখত তার success (সেিতা) ফতা হয়ই, তারপর 
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চাই লক ঐ কাখজর তেয়তা ফথখক ব্রহ্মলবিযা পয পন্ত িাভ হয়। ফয-ফকান লবষখয় িাণ 

লিখয়  াটখি ভগবানর তার সহায় হন। 
  

রণিাবাবু॥ ওখিে এবং এখিখের লেখের ফভতর তোত লক ফি খিন? 

  

স্বামীজী॥ িায় সবই সমান, originality (ফমৌলিকত্ব) িায়ই ফি খত পাওয়া যায় না। ঐ-

সব ফিখে েখটাযখন্ত্রর সাহাখযয এ ন নানা লচত্র তুখি েলব আাঁকখে। লকন্তু যখন্ত্রর সাহাযয 

লনখিই originality (ফমৌলিকত্ব) ফিাপ ফপখয় যায়; লনখজ idea-র expression লিখত 

(মখনাগত ভাব িকাে করখত) পারা যায় না। আখগকার ভাস্করগণ লনখজখির মাথা 

ফথখক নূতন নূতন ভাব ফবর করখত বা ফসইগুলি েলবখত লবকাে করখত ফচষ্টা করখতন; 

এ ন েখটার অনুরূপ েলব হওয়ায় মাথা ফ িাবার েজক্ত ও ফচষ্টার ফিাপ হখয় যাখি। 

তখব এক-একটা জাখতর এক-একটা characteristic (লবখেষত্ব) আখে। আচাখর-

বযবহাখর, আহাখর-লবহাখর, লচখত্র-ভাস্কখয প ফসই লবখেষ ভাখবর লবকাে ফি খত পাওয়া 

যায়। এই ধ্ুন—ওখিখের গান-বাজনা-নাখচর expression (বাহয লবকাে)-গুলি সবই 

pointed (তীব্র, তীক্ষ্ণ); নাচখে ফযন হাত পা েুাঁড়খে! বাজনাগুলির আওয়াখজ কাখন 

ফযন সেীখনর ফ া াঁচা লিখি! গাখনরও ঐরূপ। এখিখের নাচ আবার ফযন ফহখিিুখি 

তরখের মত গলড়খয় পড়খে, গাখনর গমক মূি পনাখতও ঐরূপ rounded movement 

(ফমািাখয়ম গলত) ফি া যায়। বাজনাখতও তাই। অতএব art (লেে) সম্বখধ লবলভন্ন 

জালতর মখধ্য লবলভন্নরূপ লবকাে হয়। ফয জাতটা বড় materialistic (জড়বািী), তারা 

nature (িকৃলত)-টাখকই ideal (আিে প) বখি ধ্খর এবং তিনুরূপ ভাখবর expression 

(লবকাে) লেখে লিখত ফচষ্টা কখর। ফয জাতটা আবার িকৃলতর অতীত একটা 

ভাবিালপ্তখকই ideal (আিে প) বখি ধ্খর, ফসটা ঐ ভাবই nature-এর (িকৃলতগত) 

েজক্তসহাখয় লেখে express (িকাে) করখত ফচষ্টা কখর। িথম ফশ্রণীর জাখতর nature 

(িকৃলত)-ই হখি primary basis of art (লেখের মূি লভলত্ত); আর লদ্বতীয় ফশ্রণীর 

জাতগুখিার ideality (িকৃলতর অতীত একটা ভাব) হখি লেে লবকাখের মূি কারণ। 

ঐরূখপ িুই লবলভন্ন উখদ্দেয ধ্খর লেেচচপায় অগ্রসর হখিও েি উভয় ফশ্রণীর িায় 

একই িা াঁলড়খয়খে, উভখয়ই লনজ লনজ ভাখব লেখোনলত করখে। ও-সব ফিখের এক 

একটা েলব ফিখ  আপনার সতযকার িাকৃলতক িৃেয বখি ভ্রম হখব। এখিখের সম্বখধও 

ফতমলন—পুরাকাখি স্থাপতয-লবিযার য ন  ুব লবকাে হখয়লেি, ত নকার এক-একটট 

মূলত প ফি খি আপনাখক এই জড় িাকৃলতক রাজয ভুলিখয় একটা নূতন ভাবরাখজয 
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লনখয় ফেিখব। ওখিখে এ ন ফযমন আখগকার মত েলব হয় না, এখিখেও ফতমলন নূতন 

নূতন ভাবলবকাে-কখে ভাস্করগখণর আর ফচষ্টা ফি া যায় না। এই ফি ুন না, 

আপনাখির আটপ সু্কখির েলবগুখিাখত ফযন ফকান expression (ভাখবর লবকাে) ফনই। 

আপনারা লহন্দখুির লনতয-ফধ্যয় মূলত পগুলিখত িাচীন ভাখবর উদ্দীপক expression 

(বলহঃলবকাে) লিখয় আাঁকবার ফচষ্টা করখি ভাি হয়। 
  

রণিাবাবু॥ আপনার কথায় হৃিখয় মহা উৎসাহ হয়। ফচষ্টা কখর ফি ব, আপনার 

কথামত কাজ করখত ফচষ্টা করব। 
  

স্বামীজী বলিখত িালগখিনঃ 

  

এই মখন কুন, মা কািীর েলব। এখত যুগপৎ ফক্ষমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূলত পর সমাখবে। 

ঐ েলবগুলির ফকান ালনখত লকন্তু ঐ উভয় ভাখবর টেক টেক expression (িকাে) 

ফি া যায় না। তা িূখর যাক, একটাও লচখত্র ঐ উভয় ভাখবর টেক টেক লবকাে করবার 

ফচষ্টা কাুর ফনই! আলম মা-কািীর ভীমা মূলত পর লকেু idea (ভাব) ‘Kali the Mother’ 

(কািী লি মািার) নামক ইংখরজী কলবতাটায় লিলপবদ্ধ করখত ফচষ্টা কখরলে। আপলন 

ঐ ভাবটা এক ানা express (িকাে) করখত পাখরন লক? 

  

রণিাবাবু॥ লক ভাব? 

  

স্বামীজী লেখষযর পাখন তাকাইয়া তা াঁহার ঐ কলবতাটট উপর হইখত আলনখত বলিখিন। 

লেষয িইয়া আলসখি স্বামীজী রণিাবাবুখক পলড়য়া শুনাইখত িালগখিনঃ ‘The stars 

are blotted out’ &c.৬৮ 

  

স্বামীজী ঐ কলবতাটট পাখের সমখয় লেখষযর মখন হইখত িালগি, ফযন মহািিখয়র 

সংহারমূলত প তাহার কেনাসমখক্ষ নতৃয কলরখতখে। রণিাবাবুও কলবতাটট শুলনয়া 

লকেুক্ষণ তি হইয়া বলসয়া রলহখিন। লকেুক্ষণ বাখি রণিাবাবু ফযন কেনানয়খন ঐ 

লচত্রটট ফিল খত পাইয়া ‘বাপ’ বলিয়া ভীতচলকতনয়খন স্বামীজীর মু পাখন তাকাইখিন। 
  

স্বামীজী॥ ফকমন, এই idea (ভাবটা) লচখত্র লবকাে করখত পারখবন ফতা? 
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রণিাবাবু॥ আিা, ফচষ্টা করব।৬৯ লকন্তু ঐ ভাখবর কেনা করখতই ফযন মাথা ঘুখর 

যাখি। 
  

স্বামীজী॥ েলব ালন এাঁখক আমাখক ফি াখবন। তারপর আলম উহা সব পােসম্পন্ন করখত 

যা যা িরকার, তা আপনাখক বখি ফিব। 
  

অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ লমেখনর সীিখমাহখরর জনয লবকলেত-কমিিিযুক্ত 

হ্িমখধ্য হংসলবরাজজত সপ পখবটষ্টত ফয কু্ষদ্র েলবটট কলরয়ালেখিন, তাহা আনাইয়া 

রণিাবাবুখক ফি াইয়া তৎসম্বখধ লনজ মতামত িকাে কলরখত বলিখিন। রণিাবাবু 

িথখম উহার মম পগ্রহখণ অসমথ প হইয়া স্বামীজীখকই উহার অথ প জজজ্ঞাসা কলরখিন। 

স্বামীজী বুিাইয়া লিখিনঃ 

  

লচত্রস্থ তরোলয়ত সলিিরালে—কখম পর, কমিগুলি—ভজক্তর এবং উিীয়মান সূয পটট—

জ্ঞাখনর িকােক। লচত্রগত সপ পপলরখবষ্টনটট ফযাগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীেজক্তর 

পলরচায়ক। আর লচত্রমধ্যস্থ হংসিলতকৃলতটটর অথ প পরমাত্মা। অতএব কম প ভজক্ত ও 

জ্ঞান—ফযাখগর সলহত সজম্মলিত হইখিই পরমাত্মার সন্দে পন িাভ হয়—লচখত্রর ইহাই 

অথ প। 
  

রণিাবাবু লচত্রটটর ঐরূপ অথ প শুলনয়া লনব পাক হইয়া রলহখিন। লকেুক্ষণ পখর বলিখিন, 

‘আপনার লনকখট লকেুকাি লেেকিালবিযা লে খত পারখি আমার বাতলবক উন্নলত 

হখত পারত।’ 
  

অতঃপর ভলবষযখত শ্রীরামকৃষ্ণ-মজন্দর ফযভাখব লনম পাণ কলরখত তা াঁহার ইিা, স্বামীজী 

তাহারই এক ালন লচত্র (Drawing) আনাইখিন। লচত্র ালন স্বামী লবজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর 

পরামে পমত আাঁলকয়ালেখিন; লচত্র ালন রণিাবাবুখক ফি াইখত ফি াইখত বলিখত 

িালগখিনঃ 

  

এই ভাবী মেমজন্দরটটর লনম পাখণ িাচয ও পািাতয যাবতীয় লেেকিার একত্র সমাখবে 

করবার ইিা আখে আমার। পৃলথবী ঘুখর গৃহলেেসম্বখধ যত সব idea (ভাব) লনখয় 

এখসলে, তার সবগুলিই এই মজন্দরলনম পাখণ লবকাে করবার ফচষ্টা করব। বহুসং যক 

জলড়ত তখম্ভর উপর একটট িকাণ্ড নাটমজন্দর ভতরী হখব। তার ফিওয়াখি েত সহস্র 

িেুল্ল কমি েুখট থাকখব। হাজার ফিাক যাখত একত্র বখস ধ্যানজপ করখত পাখর, 
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নাটমজন্দরটট এমন বড় কখর লনম পাণ করখত হখব। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মজন্দর ও 

নাটমজন্দরটট এমন ভাখব একত্র গখড় তুিখত হখব ফয, িূর ফথখক ফি খি টেক ‘ওাঁকার’ 

বখি ধ্ারণা হখব। মজন্দরমখধ্য একটট রাজহংখসর উপর োকুখরর মূলত প থাকখব। ফিাখর 

িুলিখক িুটট েলব এইভাখব থাকখব—একটট লসংহ ও একটট ফমষ বধুভাখব উভখয় 

উভখয়র গা চাটখে—অথ পাৎ মহােজক্ত ও মহানম্রতা ফযন ফিখম একত্র সজম্মলিত 

হখয়খে। মখন এই সব idea (ভাব) রখয়খে; এ ন জীবখন কুখিায় ফতা কাখজ পলরণত 

কখর যাব। নতুবা ভাবী generation (বংেীখয়রা) ঐগুলি ক্রখম কাখজ পলরণত করখত 

পাখর ফতা করখব। আমার মখন হয়, োকুর এখসলেখিন ফিখের সকি িকার লবিযা ও 

ভাখবর ফভতখরই িাণসঞ্চার করখত। ফসজনয ধ্ম প কম প লবিযা জ্ঞান ভজক্ত—সমতই 

যাখত এই মেখকন্দ্র ফথখক জগখত েলড়খয় পখড়, এমনভাখব োকুখরর এই মেটট গখড় 

তুিখত হখব। এ লবষখয় আপনারা আমার সহায় হউন। 
  

রণিাবাবু এবং উপলস্থত সন্নযাসী ও ব্রহ্মচালরগণ স্বামীজীর কথাগুলি শুলনয়া অবাক 

হইয়া বলসয়া রলহখিন। যা াঁহার মহৎ উিার মন সকি লবষখয়র সকি িকার মহানর 

ভাবরালের অিৃষ্টপূব প ক্রীড়াভূলম লেি, ফসই স্বামীজীর মহখত্ত্বর কথা ভালবয়া সকখি 

একটা অবযক্তভাখব পূণ প হইয়া তি হইয়া রলহখিন। 
  

অেক্ষণ পখর স্বামীজী আবার বলিখিনঃ 

  

আপলন লেেলবিযার যথাথ প আখিাচনা কখরন বখিই আজ ঐ সম্বখধ এত চচপা হখি। 

লেেসম্বখধ এতকাি আখিাচনা কখর আপলন ঐ লবষখয়র যা লকেু সার ও সখব পাচ্চ ভাব 

ফপখয়খেন, তাই এ ন আমাখক বিুন। 
  

রণিাবাবু॥ মহােয়, আলম আপনাখক নূতন কথা লক ফোনাব, আপলনই ঐ লবষখয় আজ 

আমার ফচা  েুটটখয় লিখিন। লেেসম্বখধ এমন জ্ঞানগভপ কথা এ জীবখন আর ক নও 

শুলনলন। আেীব পাি কুন, আপনার লনকট ফয-সকি ভাব ফপিাম, তা ফযন কাখজ 

পলরণত করখত পালর। 
  

অতঃপর স্বামীজী আসন হইখত উটেয়া ময়িাখন ইতততঃ ফবড়াইখত ফবড়াইখত 

লেষযখক বলিখিন, ‘ফেখিটট  ুব ফতজস্বী।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, আপনার কথা শুলনয়া অবাক হইয়া লগয়াখে। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 195 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

স্বামীজী লেখষযর ঐ কথার ফকান উত্তর না লিয়া আপন মখন গুনগুন কলরয়া োকুখরর 

একটট গান গালহখত িালগখিন—‘পরম ধ্ন ফস পরেমলণ’ ইতযালি। 
  

এইরূখপ লকেুক্ষণ ফবড়াইবার পর স্বামীজী মু  ধু্ইয়া লেষযসখে উপখর লনখজর ঘখর 

িখবে কলরখিন এবং ‘Encyclopedia Britannica’ পুতখকর লেে-সম্বধীয় অধ্যায়টট 

লকেুক্ষণ পাে কলরখিন। পাে সাে হইখি পূব পবখের কথা এবং উচ্চারখণর ঢে 

অনুকরণ কলরয়া লেখষযর সখে সাধ্ারণভাখব োট্টা-তামাসা কলরখত িালগখিন। 
  

  
  

৩৪ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—ফম (ফেষ ভাগ), ১৯০১ 

  

  
  

স্বামীজী কখয়কলিন হইি পূব পবে ও আসাম হইখত লেলরয়া আলসয়াখেন। েরীর অসুস্থ, 

পা েুলিয়াখে। লেষয আলসয়া মখের উপর তিায় স্বামীজীর কাখে লগয়া িণাম কলরি। 

োরীলরক অসুস্থতাসখত্ত্বও স্বামীজীর সহাসয বিন ও ফেহমা া িৃটষ্ট সকি িুঃ  ভুিাইয়া 

সকিখক আত্মহারা কলরয়া লিত। 
  

লেষয॥ স্বামীজী, ফকমন আখেন? 

  

স্বামীজী॥ আর বাবা, থাকাথালক লক? ফিহ ফতা লিন লিন অচি হখি। বােিাখিখে এখস 

েরীর ধ্ারণ করখত হখয়খে, েরীখর ফরাগ ফিখগই আখে। এখিখের physique (োরীলরক 

গেন) এখকবাখর ভাি নয়। ফবেী কাজ করখত ফগখিই েরীর বয় না। তখব ফয-কটা লিন 

ফিহ আখে, ফতাখির জনয  াটব।  াটখত  াটখত মরব। 
  

লেষয॥ আপলন এ ন লকেুলিন কাজকম প োলড়য়া লস্থর হইয়া থাকুন, তাহা হইখিই েরীর 

সালরখব। এ ফিখহর রক্ষায় জগখতর মেি। 
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স্বামীজী॥ বখস থাকবার ফযা আখে লক বাবা! ঐ ফয োকুর যাখক ‘কািী, কািী’ বখি 

ডাকখতন, োকুখরর ফিহ রা বার িু-লতন লিন আখগ ফসইখট এই েরীখর ঢুখক ফগখে; 

ফসইখটই আমাখক এলিক ওলিক কাজ কলরখয় লনখয় ফবড়ায়, লস্থর হখয় থাকখত ফিয় না, 

লনখজর সুখ র লিকর  ফি খত ফিয় না! 
  

লেষয॥ েজক্ত-িখবখের কথাটা লক রূপকিখি বলিখতখেন? 

  

স্বামীজী॥ না ফর। োকুখরর ফিহ যাবার লতন-চারলিন আখগ লতলন আমাখক একাকী 

একলিন কাখে ডাকখিন। আর সামখন বলসখয় আমার লিখক একিৃষ্ট ফচখয় সমালধ্স্থ 

হখয় পড়খিন। আলম ত ন টেক অনুভব করখত িাগিুম, তা াঁর েরীর ফথখক একটা 

সূক্ষ্ম ফতজ electric shock (তলড়ৎ-কম্পন)-এর মত এখস আমার েরীখর ঢুকখে! 

ক্রখম আলমও বাহযজ্ঞান হালরখয় আড়ষ্ট হখয় ফগিুম! কতক্ষণ এরূপভাখব লেিুম, 

আমার লকেু মখন পখড় না; য ন বাহয ফচতনা হি, ফিল  োকুর কাাঁিখেন। জজজ্ঞাসা 

করায় োকুর সখেখহ বিখিন, ‘আজ যথাসব পস্ব ফতাখক লিখয় েলকর হিুম! তুই এই 

েজক্তখত জগখতর অখনক কাজ কখর তখব লেখর যালব।’ ‘আমার ফবাধ্ হয়, ঐ েজক্তই 

আমাখক এ-কাখজ ফস-কাখজ ফকবি ঘুখরায়। বখস থাকবার জনয আমার এ ফিহ 

হয়লন। 
  

লেষয অবাক হইয়া শুলনখত শুলনখত ভালবখত িালগি, এ-সকি কথা সাধ্ারণ ফিাখক 

লকভাখব বুজিখব, ফক জাখন! অনন্তর লভন্ন িসে উত্থাপন কলরয়া বলিি, ‘মহােয়, 

আমাখির বাোি ফিে (পূব পবে) আপনার ফকমন িালগি? 

  

স্বামীজী॥ ফিে লকেু মন্দ নয়, মাখে ফি িুম  ুব েসয েখিখে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; 

পাহাখড়র লিখকর িৃেয অলত মখনাহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপতযকার) ফোভা 

অতুিনীয়। আমাখির এলিখকর ফচখয় ফিাকগুখিা লকেু মজবুত ও কম পে। তার কারণ 

ফবাধ্ হয়, মাে-মাংসটা  ুব  ায়; যা কখর,  ুব ফগা াঁখয় কখর।  াওয়া-িাওয়াখত  ুব ফতি-

চলব প ফিয়; ওটা ভাি নয়। ফতি-চলব প ফবেী ফ খি েরীখর ফমি জখে। 
  

লেষয॥ ধ্ম পভাব ফকমন ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ ধ্ম পভাব সম্বখধ ফি িুম—ফিখের ফিাকগুখিা বড় conservative 

(রক্ষণেীি); উিারভাখব ধ্ম প করখত লগখয় আবার অখনখক fanatic (ধ্খম পাোি) হখয় 
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পখড়খে। ঢাকার ফমালহনীবাবুর বাড়ীখত একলিন একটট ফেখি এক ানা কার photo 

(িলতকৃলত) এখন আমায় ফি াখি এবং বিখি, ‘মহােয়, বিুন ইলন ফক, অবতার লকনা?’ 

আলম তাখক অখনক বুজিখয় বিিুম, ‘তা বাবা, আলম লক জালন?’ লতন-চার বার বিখিও 

ফস ফেখিটট ফি িুম লকেুখতই তার ফজি োখড় না। অবখেখষ আমাখক বাধ্য হখয় 

বিখত হি, ‘বাবা, এ ন ফথখক ভাি কখর ফ খয়া-ফিখয়া, তা হখি মজতখষ্কর লবকাে হখব। 

পুটষ্টকর  ািযাভাখব ফতামার মাথা ফয শুলকখয় ফগখে।’ এ-কথা শুখন ফবাধ্ হয় ফেখিটটর 

অসখন্তাষ হখয় থাকখব। তা লক করব বাবা, ফেখিখির এরূপ না বিখি তারা ফয ক্রখম 

পাগি হখয় িা াঁড়াখব। 
  

লেষয॥ আমাখির পূব পবােিায় আজকাি অখনক অবতাখরর অভুযিয় হইখতখে! 
  

স্বামীজী॥ গুুখক ফিাখক অবতার বিখত পাখর, যা ইিা তাই বখি ধ্ারণা করবার ফচষ্টা 

করখত পাখর। লকন্তু ভগবাখনর অবতার য ন ত ন ফয াখন ফস াখন হয় না। এক 

ঢাকাখতই শুনিুম, লতন-চারটট অবতার িা াঁলড়খয়খে! 
  

লেষয॥ ওখিখের ফমখয়খির ফকমন ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ ফমখয়রা সব পত্রই িায় একরূপ। ভবষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় ফবেী ফি িুম। ‘হ—’র 

স্ত্রীখক  ুব intelligent (বুজদ্ধমতী) বখি ফবাধ্ হি। ফস  ুব যত্ন কখর আমায় ফরাঁখধ্  াবার 

পাটেখয় লিত। 
  

লেষয॥ শুলনিাম, নাগ-মহােখয়র বাড়ী নালক লগয়ালেখিন? 

  

স্বামীজী॥ হা াঁ, অমন মহাপুুষ! এতিরূ লগখয় তা াঁর জেস্থান ফি ব না? নাগ-মহােখয়র 

স্ত্রী আমায় কত ফরাঁখধ্  াওয়াখিন! বাড়ী ালন লক মখনারম—ফযন োলন্ত-আশ্রম! ও াখন 

লগখয় এক পুকুখর সা াঁতার ফকখট লনখয়লেিুম। তারপর, এখস এমন লনদ্রা লিিুম ফয ফবিা 

২॥টা। আমার জীবখন ফয-কয় লিন সুলনদ্রা হখয়খে, নাগ-মহােখয়র বাড়ীর লনদ্রা তার 

মখধ্য একলিন। তারপর উখে িচুর আহার। নাগ-মহােখয়র স্ত্রী এক ানা কাপড় 

লিখয়লেখিন। ফসই ালন মাথায় ফবাঁখধ্ ঢাকায় রওনা হিুম। নাগ-মহােখয়র েখটা পূজা 

হয় ফি িুম। তা াঁর সমালধ্স্থানটট ফবে ভাি কখর রা া উলচত। এ নও—ফযমন হওয়া 

উলচত, ফতমনটট হয়লন। 
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লেষয॥ মহােয়, নাগ-মহােয়খক ও-ফিখের ফিাখক ফতমন লচলনখত পাখর নাই। 
  

স্বামীজী॥ ও-সব মহাপুুষখক সাধ্ারখণ লক বুজিখব? যারা তা াঁর সে ফপখয়খে, তারাই 

ধ্নয। লেষয॥ কামা যা (আসাম) লগয়া লক ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ লেিে পাহাড়টট অলত সুন্দর। ফস াখন চীে কলমেনার কটন (Sir Henry 

Cotton) সাখহখবর সখে ফি া হখয়লেি। লতলন আমায় জজজ্ঞাসা কখরলেখিন—

‘স্বামীজী! ইওখরাপ ও আখমলরকা ফবলড়খয় এই িূর পব পতিাখন্ত আপলন লক ফি খত 

এখসখেন?’ কটন সাখহখবর মত অমন সিােয় ফিাক িায় ফি া যায় না। আমার অসু  

শুখন সরকারী ডাক্তার পাটেখয় লিখয়লেখিন। িুখবিা আমার  বর লনখতন। ফস াখন 

ফবেী ফিকচার-ফেকচার করখত পালরলন; েরীর বড় অসুস্থ হখয় পখড়লেি। রাতায় 

লনতাই  ুব ফসবা কখরলেি। 
  

লেষয॥ ফস ানকার ধ্ম পভাব ফকমন ফিল খিন? 

  

স্বামীজী॥ তন্ত্রিধ্ান ফিে। এক ‘হঙ্কর’ফিখবর নাম শুনিুম, লযলন ও-অঞ্চখি অবতার 

বখি পূজজত হন। শুনিুম, তা াঁর সম্প্রিায়  ুব লবসরতৃত। ঐ ‘হঙ্কর’ফিব েঙ্করাচাখয পরই 

নামান্তর লকনা বুিখত পারিাম না। ওরা তযাগী—ফবাধ্ হয়, তালন্ত্রক সন্নযাসী লকম্বা 

েঙ্করাচাখয পরই সম্প্রিায়-লবখেষ। 
  

অতঃপর লেষয বলিি, ‘মহােয়, ও-ফিখের ফিাখকরা ফবাধ্ হয় নাগ-মহােখয়র মত 

আপনাখকও টেক বুজিখত পাখর নাই।’ 
  

স্বামীজী॥ আমায় বুিুক আর নাই বুিুক—এ অঞ্চখির ফিাখকর ফচখয় লকন্তু তাখির 

রখজাগুণ িবি; কাখি ফসটা আরও লবকাে হখব। ফযরূপ চাি-চিনখক ইিানীং সভযতা 

বা লেষ্টাচার বিা হয়, ফসটা এ নও ও-অঞ্চখি ভািরূখপ িখবে কখরলন। ফসটা ক্রখম 

হখব। সকি সমখয় Capital (রাজধ্ানী) ফথখকই ক্রখম িখিেসকখি চাি-চিন আিব-

কায়িার লবতার হয়। ও-ফিখেও তাই হখি। ফয ফিখে নাগ-মহােখয়র মত মহাপুুষ 

জোয়, ফস ফিখের আবার ভাবনা? তা াঁর আখিাখতই পূব পবে উজ্জ্বি হখয় আখে। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, সাধ্ারণ ফিাক তা াঁহাখক তত জালনত না; লতলন বড় গুপ্তভাখব 

লেখিন। স্বামীজী॥ ও-ফিখে আমার  াওয়া-িাওয়া লনখয় বড় ফগাি করত। বিত—ওটা 
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ফকন  াখবন, ওর হাখত ফকন  াখবন, ইতযালি। তাই বিখত হত—আলম ফতা সন্নযাসী-

েলকর ফিাক, আমার আবার আচার লক? ফতাখির োখস্ত্রই না বিখে, ‘চখরোধু্করীং 

বৃলত্তমলপ ফেিকুিািলপ।৭০ তখব অবেয বাইখরর আচার ফভতখর ধ্খম পর অনুভূলতর 

জনয িথম িথম চাই; োস্ত্রজ্ঞানটা লনখজর জীবখন practical (কায পকর) কখর ফনবার 

জনয চাই। োকুখরর ফসই পা াঁজজ-ফনওড়ান জখির কথা৭১ শুখনলেস ফতা? আচার-লবচার 

ফকবি মানুখষর ফভতখরর মহা-েজক্তসরেুরখণর উপায় মাত্র। যাখত ফভতখরর ফসই েজক্ত 

জাখগ, যাখত মানুষ তার স্বরূপ টেক টেক বুিখত পাখর, তাই হখি সব পোখস্ত্রর উখদ্দেয। 

উপায়গুলি লবলধ্লনখষধ্াত্মক। উখদ্দেয হালরখয়  ালি উপায় লনখয় িগড়া করখি লক 

হখব? ফয ফিখেই যাই, ফিল  উপায় লনখয়ই িাোিাটে চখিখে। উখদ্দখেযর লিখক 

ফিাখকর নজর ফনই, োকুর ঐটট ফি াখতই এখসলেখিন। ‘অনুভূলত’ই হখি সার কথা। 

হাজার বৎসর গোোন করর, আর হাজার বৎসর লনরালমষ  া—ওখত যলি 

আত্মলবকাখের সহায়তা না হয়, তখব জানলব সনব পব বৃথা হি। আর আচার-বজজপত হখয় 

যলি ফকউ আত্মিে পন করখত পাখর, তখব ফসই অনাচারই ফশ্রষ্ঠ আচার। তখব আত্মিে পন 

হখিও ফিাকসংলস্থলতর জনয আচার লকেু লকেু মানা ভাি। ফমাট কথা মনখক একলনষ্ঠ 

করা চাই। এক লবষখয় লনষ্ঠা হখি মখনর একাগ্রতা হয় অথ পাৎ মখনর অনয বৃলত্তগুলি 

লনখব লগখয় এক লবষখয় একতানতা হয়। অখনখকর—বাহয আচার বা লবলধ্লনখষখধ্র 

জাখিই সব সময়টা ফকখট যায়, আত্মলচন্তা আর করা হয় না। লিনরাত লবলধ্লনখষখধ্র 

গণ্ডীর মখধ্য থাকখি আত্মার িসার হখব লক কখর? ফয যতটা আত্মানুভূলত করখত 

ফপখরখে, তার লবলধ্লনখষধ্ ততই কখম যায়। আচায প েঙ্করও বখিখেন, ‘লননস্ত্রগুখণয পলথ 

লবচরতাং ফকা লবলধ্ঃ ফকা লনখষধ্ঃ?৭২ অতএব মূিকথা হখি—অনুভূলত। তাই জানলব 

goal (উখদ্দেয বা িক্ষয); মত—পথ, রাতা মাত্র। কার কতটা তযাগ হখয়খে, এইটট 

জানলব উন্নলতর test (পরীক্ষা), কটষ্টপাথর। কাম-কাঞ্চখনর আসজক্ত যার মখধ্য ফি লব 

কমলত, ফস ফয-মখতর ফয-পখথর ফিাক ফহাক না ফকন, জানলব তার েজক্ত জাগ্রত হখি, 

জানলব তার আত্মানুভূলতর ফিার  ুখি ফগখে। আর হাজার আচার ফমখন চির, হাজার 

ফলাক আওড়া, তবু যলি তযাখগর ভাব না এখস থাখক ফতা জানলব—জীবন বৃথা। এই 

অনুভূলতিাখভ তৎপর হ, ফিখগ যা। োস্ত্র-টাস্ত্র ফতা ফঢর পড়লি। বি লিলক, তাখত হি 

লক? ফকউ টাকার লচন্তা কখর ধ্নকুখবর হখয়খে, তুই না হয় োস্ত্রলচন্তা কখর পজণ্ডত 

হখয়লেস। উভয়ই বধন। পরালবিযািাখভ লবিযা-অলবিযার পাখর চখি যা। লেষয॥ 

মহােয়, আপনার কৃপায় সব বুজি, লকন্তু কখম পর ফেখর ধ্ারণা কলরখত পালর না। 
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স্বামীজী॥ কম প-েম প ফেখি ফি। তুই-ই পূব পজখে কম প কখর এই ফিহ ফপখয়লেস—এ-কথা 

যলি সতয হয়, তখব কম পদ্বারা কম প ফকখট তুই আবার ফকন না এ ফিখহই জীবেুক্ত হলব? 

জানলব, মুজক্ত বা আত্মজ্ঞান ফতার লনখজর হাখত রখয়খে। জ্ঞাখন কখম পর ফিেমাত্র ফনই। 

তখব যারা জীবেুক্ত হখয়ও কাজ কখর, তারা জানলব—‘পরলহতায়’ কম প কখর। তারা 

ভাি-মন্দ েখির লিখক চায় না, ফকান বাসনা-বীজ তাখির মখন স্থান পায় না। 

সংসারাশ্রখম ফথখক ঐরূপ যথাথ প ‘পরলহতায়’ কম প করা একিকার অসম্ভব—জানলব। 

সমগ্র লহন্দেুাখস্ত্র ঐ-লবষখয় এক জনক রাজার নামই আখে। ফতারা লকন্তু এ ন বের 

বের ফেখি জে লিখয় ঘখর ঘখর ‘জনক’ হখত চাস। 
  

লেষয॥ আপলন কৃপা কুন, যাহাখত আত্মানুভূলতিাভ এ েরীখরই হয়। 
  

স্বামীজী॥ ভয় লক? মখনর ঐকালন্তকতা থাকখি, আলম লনিয় বিলে, এ জখেই হখব; 

তখব পুুষকার চাই। পুুষকার লক জালনস? আত্মজ্ঞান িাভ করবই করব, এখত ফয 

বাধ্ালবপি সামখন পখড়, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ িৃঢ় সংকে। মা-বাবা, ভাই-বধু, 

স্ত্রী-পুত্র মখর মুক, এ ফিহ থাখক থাক, যায় যাক, আলম লকেুখতই লেখর চাইব না, 

যতক্ষণ না আমার আত্মিে পন ঘখট—এইরূখপ সকি লবষখয় উখপক্ষা কখর একমখন 

লনখজর goal (িক্ষয)-এর লিখক অগ্রসর হবার ফচষ্টার নামই পুুষকার। নতুবা অনয 

পুুষকার ফতা পশু-পক্ষীরাও করখে। মানুষ এ ফিহ ফপখয়খে ফকবিমাত্র ফসই 

আত্মজ্ঞান-িাখভর জনয। সংসাখর সকখি ফয-পখথ যাখি, তুইও লক ফসই ফস্রাখত গা 

ফঢখি চখি যালব? তখব আর ফতার পুুষকার লক? সকখি ফতা মরখত বখসখে! তুই ফয 

মৃতুয জয় করখত এখসলেস। মহাবীখরর মত অগ্রসর হ। লকেুখতই ভূ্রখক্ষপ করলবলন। 

ক-লিখনর জনযই বা েরীর? ক-লিখনর জনযই বা সু -িুঃ ? যলি মানবখিহই ফপখয়লেস, 

তখব ফভতখরর আত্মাখক জাগা আর বি—আলম অভয়-পি ফপখয়লে। বি—আলম ফসই 

আত্মা, যাখত আমার কাাঁচা আলমত্ব ডুখব ফগখে। এই ভাখব লসদ্ধ হখয় যা; তারপর 

যতলিন ফিহ থাখক, ততলিন অপরখক এই মহাবীয পিি লনভপয় বাণী ফোনা—‘তত্ত্বমলস’, 

‘উলত্তষ্ঠত জাগ্রত িাপয বরানর লনখবাধ্ত।’ এটট হখি তখব জানব ফয তুই যথাথ পই 

একগুাঁ খয় বাোি। 
  

  
  

৩৫ 
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স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(জনু), ১৯০১ 

  

  
  

েলনবার ভবকাখি লেষয মখে আলসয়াখে। স্বামীজীর েরীর তত সুস্থ নখহ, লেিে পাহাড় 

হইখত অসুস্থ হইয়া অে লিন হইি িতযাবতপন কলরয়াখেন। তা াঁহার পা েুলিয়াখে, সমত 

েরীখরই ফযন জিসঞ্চার হইয়াখে; গুুভ্রাতাগণ ফসই জনয বড়ই লচলন্তত। স্বামীজী 

কলবরাজী ঔষধ্  াইখত স্বীকৃত হইয়াখেন। আগামী মেিবার হইখত নুন ও জি বধ 

কলরয়া ‘বা াঁধ্া’ ঔষধ্  াইখত হইখব। আজ রলববার। 
  

লেষয॥ মহােয়, এই িাুণ গ্রীষ্মকাি! তাহাখত আবার আপলন ঘোয় ৪।৫ বার কলরয়া 

জি পান কখরন, এ সমখয় জি বধ কলরয়া ঔষধ্  াওয়া আপনার অসহয হইখব। 

স্বামীজী॥ তুই লক বিলেস? ঔষধ্  াওয়ার লিন িাখত ‘আর জিপান করব না’ বখি িৃঢ় 

সংকে করব, তারপর সালধ্য লক জি আর কখের নীখচ নাখবন! ত ন একুে লিন জি 

আর নীখচ নাবখত পারখেন না। েরীরটা ফতা মখনরই ফ ািস। মন যা বিখব, ফসইমত 

ফতা ওখক চিখত হখব, তখব আর লক? লনরিখনর অনুখরাখধ্ আমাখক এটা করখত হি, 

ওখির (গুুভ্রাতাখির) অনুখরাধ্ ফতা আর উখপক্ষা করখত পালরখন। 
  

ফবিা িায় ১০টা। স্বামীজী উপখরই বলসয়া আখেন। লেখষযর সখে িসন্নবিখন 

ফমখয়খির জনয ফয ভাবী মে কলরখবন, ফস লবষখয় বলিখতখেনঃ 

  

মাখক ফকন্দ্র কখর গোর পূব পতখট ফমখয়খির জনয একটট মে স্থাপন করখত হখব। এ 

মখে ফযমন ব্রহ্মচারী সাধু্—সব ভতরী হখব, ওপাখর ফমখয়খির মখেও ফতমলন 

ব্রহ্মচালরণী সাধ্বী—সব ভতরী হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, ভারতবখষ প বহু পূব পকাখি ফমখয়খির জনয ফতা ফকান মখের কথা 

ইলতহাখস পাওয়া যায় না। ফবৌদ্ধখযাখগই স্ত্রী-মখের কথা শুনা যায়। লকন্তু উহা হইখত 

কাখি নানা বযলভচার আলসয়া পলড়য়ালেি, ফঘার বামাচাখর ফিে পযু পিত হইয়া 

লগয়ালেি। স্বামীজী॥ এখিখে পুুষ-ফমখয়খত এতটা তোত ফকন ফয কখরখে, তা ফবািা 

কটেন। ফবিান্তোখস্ত্র ফতা বখিখে, একই লচৎসত্তা সব পভূখত লবরাজ করখেন। ফতারা 
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ফমখয়খির লনন্দাই কলরস, লকন্তু তাখির উন্নলতর জনয লক কখরলেস বি ফিল ? স্মৃলত-

েৃলত লিখ , লনয়ম-নীলতখত বদ্ধ কখর এখিখের পুুখষরা ফমখয়খির এখকবাখর 

manufacturing machine (উৎপািখনর যন্ত্র) কখর তুখিখে! মহামায়ার সাক্ষাৎ িলতমা 

এইসব ফমখয়খির এ ন না তুিখি বুজি ফতাখির আর উপায়ান্তর আখে? 

  

লেষয॥ মহােয়, স্ত্রীজালত সাক্ষাৎ মায়ার মূলত প। মানুখষর অধ্ঃপতখনর জনয ফযন 

উহাখির সৃটষ্ট হইয়াখে। স্ত্রী জালতই মায়া দ্বারা মানখবর জ্ঞান-ভবরাগয আবলরত কলরয়া 

ফিয়। ফসইজনযই ফবাধ্ হয় োস্ত্রকার বলিয়াখেন, উহাখির জ্ঞানভজক্ত ক নও হইখব 

না। স্বামীজী॥ ফকানর োখস্ত্র এমন কথা আখে ফয, ফমখয়রা জ্ঞান-ভজক্তর অলধ্কালরণী 

হখব না? ভারখতর অধ্ঃপতন হি ভটরচায-বামুনরা ব্রাহ্মখণতর জাতখক য ন 

ফবিপাখের অনলধ্কারী বখি লনখিপে করখি, ফসই সমখয় ফমখয়খিরও সকি অলধ্কার 

ফকখড় লনখি। নতুবা ভবলিক যুখগ, উপলনষখির যুখগ ফি খত পালব ভমখত্রয়ী গাগী িভৃলত 

িাতঃ স্মরণীয়া ফমখয়রা ব্রহ্মলবচাখর ঋলষস্থানীয়া হখয় রখয়খেন। হাজার ফবিজ্ঞ 

ব্রাহ্মখণর সভায় গাগী সগখব প যাজ্ঞবিযখক ব্রহ্মলবচাখর আহ্বান কখরলেখিন। এ-সব 

আিে পস্থানীয়া ফমখয়খির য ন অধ্যাত্মজ্ঞাখন অলধ্কার লেি, ত ন ফমখয়খির ফস 

অলধ্কার এ নই বা থাকখব না ফকন? একবার যা ঘখটখে, তা আবার অবেয ঘটখত 

পাখর। History repeats itself (ইলতহাখসর পুনরাবৃলত্ত হয়)। ফমখয়খির পূজা কখরই সব 

জাত বড় হখয়খে। ফয-ফিখে, ফয-জাখত ফমখয়খির পূজা ফনই, ফস-ফিে—ফস-জাত 

ক নও বড় হখত পাখরলন, কজস্মনর কাখি পারখবও না। ফতাখির জাখতর ফয এত 

অধ্ঃপতন ঘখটখে, তার িধ্ান কারণ এইসব েজক্তমূলতপর অবমাননা করা। মনু 

বখিখেন, ‘যত্র নায পস্ত্য পূজযখন্ত রমখন্ত তত্র ফিবতাঃ। যনত্রতাস্ত্য ন পূজযখন্ত 

সব পাতত্রােিাঃ জক্রয়াঃ॥’৭৩ ফয াখন স্ত্রীখিাখকর আির ফনই, স্ত্রীখিাখকরা লনরানখন্দ 

অবস্থান কখর, ফস সংসাখরর—ফস ফিখের ক নও উন্নলতর আো ফনই। এ-জনরয এখির 

আখগ তুিখত হখব—এখির জনয আিে প মে স্থাপন করখত হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, িথমবার লবিাত হইখত আলসয়া আপলন ষ্টার লথখয়টাখর বকর তৃতা লিবার 

কাখি তন্ত্রখক কত গািমন্দ কলরয়ালেখিন। এ ন আবার তন্ত্র-সমলথ পত স্ত্রী-পূজার 

সমথ পন কলরয়া লনখজর কথা লনখজই ফয বিিাইখতখেন। 
  

স্বামীজী॥ তখন্ত্রর বামাচার-মতটা পলরবলতপত হখয় এ ন যা হখয় িা াঁলড়খয়খে, আলম তারই 

লনন্দা কখরলেিুম। তখন্ত্রাক্ত মাতৃভাখবর অথবা টেক টেক বামাচাখররও লনন্দা কলরলন। 
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ভগবতীজ্ঞাখন ফমখয়খির পূজা করাই তখন্ত্রর অলভিায়। ফবৌদ্ধধ্খম পর অধ্ঃপতখনর 

সময় বামাচারটা ফঘার িূলষত হখয় উখেলেি, ফসই িূলষত ভাবটা এ নকার বামাচাখর 

এ নও রখয়খে; এ নও ভারখতর তন্ত্রোস্ত্র ঐ ভাখবর দ্বারা influenced (িভালবত) হখয় 

রখয়খে। ঐ সকি বীভৎস িথারই আলম লনন্দা কখরলেিুম—এ নও ফতা তা কলর। ফয 

মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহযলবকাে মানুষখক উোি কখর ফরখ খে, তা াঁরই জ্ঞান-

ভজক্ত-লবখবক-ভবরাগযালি আন্তরলবকাখে আবার মানুষখক সব পজ্ঞ লসদ্ধসঙ্কে ব্রহ্মজ্ঞ 

কখর লিখি—ফসই মাতৃরূলপণী, সরেুরলদ্বগ্রহস্বরূলপণী ফমখয়খির পূজা করখত আলম 

ক নই লনখষধ্ কলরলন। ‘ভসষা িসন্না বরিা নণৃাং ভবলত মুক্তখয়’৭৪—এই মহামায়াখক 

পূজা িণলত দ্বারা িসন্না না করখত পারখি সাধ্য লক, ব্রহ্মা লবষু্ণ পয পন্ত তা াঁর হাত োলড়খয় 

মুক্ত হন? গৃহিক্ষ্মীগখণর পূজাকখে—তাখির মখধ্য ব্রহ্মলবিযালবকােকখে ফমখয়খির 

মে কখর যাব। 
  

লেষয॥ আপনার উহা উত্তম সঙ্কে হইখত পাখর, লকন্তু ফমখয় ফকাথায় পাইখবন? 

সমাখজর কটেন বধখন ফক কুিবধূ্খির স্ত্রী-মখে যাইখত অনুমলত লিখব? 

  

স্বামীজী॥ ফকন ফর? এ নও োকুখরর কত ভজক্তমতী ফমখয়রা রখয়খেন। তা াঁখির লিখয় 

স্ত্রী-মে start (আরম্ভ) কখর লিখয় যাব। শ্রীশ্রীমাতাোকুরাণী তা াঁখির central figure 

(ফকন্দ্রস্বরূপা) হখয় বসখবন। আর শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর ভক্তখির স্ত্রী-কনযারা ও াখন 

িথখম বাস করখব। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মখের উপকালরতা সহখজই বুিখত পারখব। 

তারপর তাখির ফি াখিল  কত ফগরত এই মহাকাখয প সহায় হখব। 
  

লেষয॥ োকুখরর ভখক্তরা এ কাখয প অবেযই ফযাগ লিখবন। লকন্তু সাধ্ারণ ফিাখক এ কাখয প 

সহায় হইখব বলিয়া মখন হয় না। 
  

স্বামীজী॥ জগখতর ফকান মহৎ কাজই sacrifice (তযাগ) লভন্ন হয়লন। বটগাখের 

অেরকুর ফিখ  ফক মখন করখত পাখর—কাখি উহা িকাণ্ড বটগাে হখব? এ ন ফতা 

এইভাখব মেস্থাপন করব। পখর ফি লব, এক, আধ্ generation (পুুষ) বাখি ঐ মখের 

কির ফিখের ফিাক বুিখত পারখব। এই ফয লবখিেী ফমখয়রা আমার ফচিী হখয়খে, 

এরাই এ-কাখজ জীবনপাত কখর যাখব। ফতারা ভয় কাপুুষতা ফেখড় এই মহৎ কাখজ 

সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আিে প) সকি ফিাখকর সামখন ধ্র। ফি লব, কাখি এর 
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িভায় ফিে উজ্জ্বি হখয় উেখব। লেষয॥ মহােয়, ফমখয়খির জনয লকরূপ মে কলরখত 

চাখহন, তাহার সলবখেষ লববরণ আমাখক বিুন। শুলনবার বড়ই উৎসাহ হইখতখে। 
  

স্বামীজী॥ গোর ওপাখর একটা িকাণ্ড জলম ফনওয়া হখব। তাখত অলববালহতা কুমারীরা 

থাকখব, আর লবধ্বা ব্রহ্মচালরণীরা থাকখব। আর ভজক্তমতী ফগরখতর ফমখয়রা মখধ্য 

মখধ্য এখস অবস্থান করখত পাখব। এ মখে পুুষখির ফকানরূপ সংস্রব থাকখব না। 

পুুষ-মখের বখয়াবৃদ্ধ সাধু্রা িূখর ফথখক স্ত্রী-মখের কায পভার চািাখব। স্ত্রী-মখে 

ফমখয়খির একটট সু্কি থাকখব; তাখত ধ্ম পোস্ত্র, সালহতয, সংসৃ্কত, বযাকরণ, চাই লক—

অে-লবতর ইংখরজীও লেক্ষা ফিওয়া হখব। ফসিাইখয়র কাজ, রান্না, গৃহকখম পর যাবতীয় 

লবধ্ান এবং লেশুপািখনর সরথূি লবষয়গুলিও ফে ান হখব। আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-

সব ফতা লেক্ষার অে থাকখবই। যারা বাড়ী ফেখড় এখকবাখর এ াখন থাকখত পারখব, 

তাখির অন্নবস্ত্র এই মে ফথখক ফিওয়া হখব। যারা তা পারখব না, তারা এই মখে ভিলনক 

োত্রী-রূখপ এখস পড়াশুনা করখত পারখব। চাই লক, মোধ্যখক্ষর অলভমখত মখধ্য মখধ্য 

এ াখন থাকখত এবং যতলিন থাকখব ফ খতও পাখব। ফমখয়খির ব্রহ্মচয পকখে এই মখে 

বখয়াবৃদ্ধা ব্রহ্মচালরণীরা োত্রীখির লেক্ষার ভার ফনখব। এই মখে ৫।৭ বৎসর লেক্ষার পর 

ফমখয়খির অলভভাবখকরা তাখির লবখয় লিখত পারখব। ফযাগযালধ্কালরণী বখি লবখবলচত 

হখি অলভভাবকখির মত লনখয় োত্রীরা এ াখন লচরকুমারী-ব্রতাবিম্বখন অবস্থান 

করখত পারখব। যারা লচরকুমারীব্রত অবিম্বন করখব, তারাই কাখি এই মখের 

লেক্ষলয়ত্রী ও িচালরকা হখয় িা াঁড়াখব এবং গ্রাখম গ্রাখম নগখর নগখর centres 

(লেক্ষখকন্দ্র)  ুখি ফমখয়খির লেক্ষালবতাখর যত্ন করখব। চলরত্রবতী, ধ্ম পভাবাপন্না ঐরূপ 

িচালরকাখির দ্বারা ফিখে যথাথ প স্ত্রী-লেক্ষার লবতার হখব। ধ্ম পপরায়ণতা, তযাগ ও সংযম 

এ ানকার োত্রীখির অিঙ্কার হখব; আর ফসবাধ্ম প তাখির জীবনব্রত হখব। এইরূপ 

আিে প জীবন ফি খি ফক তাখির না সম্মান করখব—ফকই বা তাখির অলবশ্বাস করখব? 

ফিখের স্ত্রীখিাকখির জীবন এইভাখব গটেত হখি তখব ফতা ফতাখির ফিখে সীতা সালবত্রী 

গাগীর আবার অভুযত্থান হখব। ফিোচাখরর ফঘার বধখন িাণহীন স্পন্দনহীন হখয় 

ফতাখির ফমখয়রা এ ন লক ফয হখয় িা াঁলড়খয়খে, তা একবার পািাতয ফিে ফিখ  এখি 

বুিখত পারলতস। ফমখয়খির ঐ িুিপোর জনয ফতারাই িায়ী। আবার ফিখের ফমখয়খির 

পুনরায় জালগখয় ফতািাও ফতাখির হাখত রখয়খে। তাই বিলে, কাখজ ফিখগ যা। লক হখব 

োই শুধু্ কতকগুখিা ফবিখবিান্ত মু স্থ কখর? 
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লেষয॥ মহােয়, এ াখন লেক্ষািাভ কলরয়াও যলি ফমখয়রা লববাহ কখর, তখব আর 

তাহাখির লভতর আিে প জীবন ফকমন কলরয়া ফিাখক ফিল খত পাইখব? এমন লনয়ম 

হইখি ভাি হয় না লক ফয, যাহারা এই মখে লেক্ষািাভ কলরখব, তাহারা আর লববাহ 

কলরখত পালরখব না? স্বামীজী॥ তা লক এখকবাখরই হয় ফর? লেক্ষা লিখয় ফেখড় লিখত 

হখব। তারপর লনখজরাই ফভখব লচখন্ত যা হয় করফব। ফব কখর সংসারী হখিও ঐরূখপ 

লেলক্ষতা ফমখয়রা লনজ লনজ পলতখক উচ্চ ভাখবর ফিরণা ফিখব এবং বীর পুখত্রর জননী 

হখব। লকন্তু স্ত্রী-মখের োত্রীখির অলভভাবখকরা ১৫ বৎসখরর পূখব প তাখির ফব ফিবার 

নামগধ করখত পারখব না—এ লনয়ম রা খত হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, তাহা হইখি সমাখজ ঐ-সকি ফমখয়খির কিঙ্ক রটটখব। ফকহই 

তাহাখির আর লববাহ কলরখত চালহখব না। 
  

স্বামীজী॥ ফকন চাইখব না? তুই সমাখজর গলত এ নও বুিখত পালরসলন। এই সব লবিুষী 

ও কম পতৎপরা ফমখয়খির বখরর অভাব হখব না। ‘িেখম কনযকািালপ্তঃ’—ফস-সব বচখন 

এ ন সমাজ চিখে না, চিখবও না। এ লন ফি খত পাজিসখন? 

  

লেষয॥ যাহাই বিুন, লকন্তু িথম িথম ইহার লবুখদ্ধ একটা ফঘারতর আখন্দািন হইখব। 

স্বামীজী॥ তা ফহাক না; তাখত ভয় লক? সৎসাহখস অনুটষ্ঠত সৎকাখজ বাধ্া ফপখি 

অনুষ্ঠাতাখির েজক্ত আরও ফজখগ উেখব। যাখত বাধ্া ফনই, িলতকূিতা ফনই, তা 

মানুষখক মৃতুযপখথ লনখয় যায়। Struggle (বাধ্ালবে অলতক্রম করবার ফচষ্টাই) জীবখনর 

লচে। বুখিলেস? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ পরমব্রহ্মতখত্ত্ব লিেখভি ফনই। আমরা ‘আলম-তুলম’র plane-এ (ভূলমখত) 

লিেখভিটা ফি খত পাই; আবার মন যত অন্তমু প  হখত থাখক, ততই ঐ ফভিজ্ঞানটা 

চখি যায়। ফেখষ মন য ন সমরস ব্রহ্মতখত্ত্ব ডুখব যায়, ত ন আর ‘এ স্ত্রী, ও পুুষ’—

এই জ্ঞান এখকবাখরই থাখক না। আমরা োকুখর ঐরূপ িতযক্ষ ফিখ লে। তাই বলি, 

ফমখয়-পুুখষ বাহয ফভি থাকখিও স্বরূপতঃ ফকান ফভি ফনই। অতএব পুুষ যলি 

ব্রহ্মজ্ঞ হখত পাখর ফতা ফমখয়রা তা হখত পারখব না ফকন? তাই বিলেিুম—ফমখয়খির 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 206 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মখধ্য একজনও যলি কাখি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তখব তা াঁর িলতভায় হাজারও ফমখয় ফজখগ 

উেখব এবং ফিখের ও সমাখজর কিযাণ হখব। বুিলি? 

  

লেষয॥ মহােয়, আপনার উপখিখে আজ আমার চকু্ষ  ুলিয়া ফগি। 
  

স্বামীজী॥ এ লন লক  ুখিখে? য ন সব পাবভাসক আত্মতত্ত্ব িতযক্ষ করলব, ত ন 

ফি লব—এই স্ত্রী-পুুষ-ফভিজ্ঞান এখকবাখর িুপ্ত হখব; ত নই ফমখয়খির ব্রহ্মরূলপণী 

বখি ফবাধ্ হখব। োকুরখক ফিখ লে, স্ত্রীমাখত্রই মাতৃভাব—তা ফয-জালতর ফযরূপ 

স্ত্রীখিাকই ফহাক না ফকন। ফিখ লে লকনা!—তাই এত কখর ফতাখির ঐরূপ করখত বলি 

এবং ফমখয়খির জনয গ্রাখম পােোিা  ুখি তাখির মানুষ করখত বলি। ফমখয়রা মানুষ 

হখি তখব ফতা কাখি তাখির সন্তান-সন্তলতর দ্বারা ফিখের মু  উজ্জ্বি হখব—লবিযা, 

জ্ঞান, েজক্ত, ভজক্ত ফিখে ফজখগ উেখব। লেষয॥ আধু্লনক লেক্ষায় লকন্তু মহােয়, 

লবপরীত েি েলিখতখে বলিয়া ফবাধ্ হয়। ফমখয়রা একটু-আধ্টু পলড়খত ও ফসলমজ-

গাউন পলরখতই লেল খতখে, লকন্তু তযাগ-সংযম-তপসযা-ব্রহ্মচয পালি ব্রহ্মলবিযািাখভর 

উপখযাগী লবষখয় কতটা উন্নত ফয হইখতখে, তাহা বুজিখত পারা যাইখতখে না। 
  

স্বামীজী॥ িথম িথম অমনটা হখয় থাখক। ফিখে নূতন idea-র (ভাখবর) িথম 

িচারকাখি কতকগুলি ফিাক ঐ ভাব টেক টেক গ্রহণ করখত না ফপখর অমন  ারাপ 

হখয় যায়। তাখত লবরাট সমাখজর লক আখস যায়? লকন্তু যারা অধু্না িচলিত যৎসামানয 

স্ত্রীলেক্ষার জনযও িথম উখিযাগী হখয়লেখিন, তা াঁখির মহািাণতায় লক সখন্দহ আখে? 

তখব লক জালনস, লেক্ষাই বলিস আর িীক্ষাই বলিস, ধ্ম পহীন হখি তাখত গিি থাকখবই 

থাকখব। এ ন ধ্ম পখক centre (ফকন্দ্র) কখর ফরখ  স্ত্রীলেক্ষার িচার করখত হখব। ধ্ম প 

লভন্ন অনয লেক্ষাটা secondary (ফগৌণ) হখব। ধ্ম পলেক্ষা, চলরত্রগেন, ব্রহ্মচয পব্রত-

উি র্যাপন—এজনয লেক্ষার িরকার। বতপমানকাখি এ পয পন্ত ভারখত ফয স্ত্রীলেক্ষার 

িচার হখয়খে, তাখত ধ্ম পটাখকই secondary (ফগৌণ) কখর রা া হখয়খে, তাইখতই তুই 

ফয-সব ফিাখষর কথা বিলি, ফসগুলি হখয়খে। লকন্তু তাখত স্ত্রীখিাকখির লক ফিাষ বি? 

সংস্কারখকরা লনখজ ব্রহ্মজ্ঞ না হখয় স্ত্রীলেক্ষা লিখত অগ্রসর হওয়াখতই তাখির অমন 

ফব-চাখি পা পখড়খে। সকি সৎকাখয পর িবতপখকরই অভীজপ্স্ত কায পানুষ্ঠাখনর পূখব প 

কখোর তপসযাসহাখয় আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাখজ গিি ফবখরাখবই। বুিলি? 

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। ফিল খত পাওয়া যায়, অখনক লেলক্ষতা ফমখয়রা ফকবি নখভি-নাটক 
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পলড়য়াই সময় কাটায়; পূব পবখে লকন্তু ফমখয়রা লেলক্ষতা হইয়াও নানা ব্রখতর অনুষ্ঠান 

কখর। এখিখে ঐরূপ কখর লক? 

  

স্বামীজী॥ ভাি-মন্দ সব ফিখে সব জাখতর ফভতর রখয়খে। আমাখির কাজ হখি—

লনখজর জীবখন ভাি কাজ কখর ফিাখকর সামখন example (িৃষ্টান্ত) ধ্রা। Condemn 

(লনন্দাবাি) কখর ফকান কাজ সেি হয় না। ফকবি ফিাক হখট যায়। ফয যা বখি বিুক, 

কাখকও contradict (অস্বীকার) করলবলন। এই মায়ার জগখত যা করখত যালব, তাইখতই 

ফিাষ থাকখব। ‘সব পারম্ভা লহ ফিাখষণ ধূ্খমনালগ্নলরবাবৃতাঃ’৭৫ —আগুন থাকখিই ধূ্ম 

উেখব। লকন্তু তাই বখি লক লনখিষ্ট হখয় বখস থাকখত হখব? যতটা পালরস, ভাি কাজ 

কখর ফযখত হখব। 
  

লেষয॥ ভাি কাজটা লক? 

  

স্বামীজী॥ যাখত ব্রহ্মলবকাখের সাহাযয কখর, তাই ভাি কাজ। সব কাজই িতযক্ষ না 

ফহাক, পখরাক্ষভাখব আত্মতত্ত্ব-লবকাখের সহায়কারী ভাখব করা যায়। তখব 

ঋলষিচলিত পখথ চিখি ঐ আত্মজ্ঞান েীগগীর েুখট ফবখরায়। আর যাখক 

োস্ত্রকারগণ অনযায় বখি লনখিপে কখরখেন, ফসগুলি করখি আত্মার বধন ঘখট, 

ক নও ক নও জেজোন্তখরও ফসই ফমাহবধন ফঘাখচ না। লকন্তু সব পখিখে সব পকাখিই 

জীখবর মুজক্ত অবেযম্ভাবী। কারণ আত্মাই জীখবর িকৃত স্বরূপ। লনখজর স্বরূপ লনখজ 

লক োড়খত পাখর? ফতার োয়ার সখে তুই হাজার বৎসর িড়াই কখরও োয়াখক লক 

তাড়াখত পালরস? ফস ফতার সখে থাকখবই। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, আচায প েঙ্কখরর মখত কম প জ্ঞাখনর পলরপন্থী—

জ্ঞানকম পসমুচ্চয়খক লতলন বহুধ্া  ণ্ডন কলরয়াখেন। অতএব কম প ফকমন কলরয়া 

জ্ঞাখনর িকােক হইখব? স্বামীজী॥ আচায প েঙ্কর ঐরূপ বখি আবার 

জ্ঞানলবকােকখে কম পখক আখপলক্ষক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুজদ্ধর উপায় বখি লনখিপে 

কখরখেন। তখব শুদ্ধ জ্ঞাখন কখম পর অনুিখবে ফনই—ভাষযকাখরর এ লসদ্ধাখন্তর আলম 

িলতবাি করলে না। জক্রয়া, কতপা ও কম প-ফবাধ্ যতকাি মানুখষর থাকখব, ততকাি সাধ্য 

লক—ফস কাজ না কখর বখস থাখক? অতএব কম পই য ন জীখবর স্বভাব হখয় িা াঁড়াখি, 

ত ন ফয-সব কম প এই আত্মজ্ঞানলবকােকখে সহায়ক হয়, ফসগুলি ফকন কখর যা না? 

কম পমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমালথ পকরূখপ যথাথ প হখিও বযবহাখর কখম পর লবখেষ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 208 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উপখযালগতা আখে। তুই য ন আত্মতত্ত্ব িতযক্ষ করলব, ত ন কম প করা বা না করা 

ফতার ইিাধ্ীন হখয় িা াঁড়াখব। ফসই অবস্থায় তুই যা করলব, তাই সৎ কম প হখব; তাখত 

জীখবর—জগখতর কিযাণ হখব। ব্রহ্মলবকাে হখি ফতার শ্বাসিশ্বাখসর তরে পয পন্ত 

জীখবর সহায়কারী হখব। ত ন আর plan (মতিব) এাঁখট কম প করখত হখব না। বুিলি? 

  

লেষয॥ আহা, ইহা ফবিাখন্তর কম প ও জ্ঞাখনর সমেয়কারী অলত সুন্দর মীমাংসা। 
  

অনন্তর নীখচ িসাি পাইবার ঘো বাজজয়া উটেি এবং স্বামীজী লেষযখক িসাি 

পাইবার জনয যাইখত বলিখিন। লেষযও যাইবার পূখব প স্বামীজীর পািপখদ্ম িণত হইয়া 

করখজাখড় বলিি, ‘মহােয়, আপনার ফেহেীব পাখি আমার ফযন এ জখেই ব্রহ্মজ্ঞান 

অপখরাক্ষ হয়।’ লেখষযর মতখক হাত লিয়া স্বামীজী বলিখিনঃ ভয় লক বাবা? ফতারা লক 

আর এ জগখতর ফিাক—না ফগরত, না সন্নযাসী! এই এক নূতন ঢে। 
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৮. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ৩৬-৪০ 

৩৬ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—(জনু?), ১৯০১ 

  

  
  

স্বামীজীর েরীর অসুস্থ। আজ ৫।৭ লিন যাবৎ স্বামীজী কলবরাজী ঔষধ্  াইখতখেন। 

এই ঔষখধ্ জিপান এখকবাখর লনলষদ্ধ। িুগ্ধমাত্র পান কলরয়া তৃষ্ণা লনবারণ কলরখত 

হইখতখে। লেষয িাখতই মখে আলসয়াখে। আলসবার কাখি একটা ুই মাে োকুখরর 

ফভাখগর জনয আলনয়াখে। মাে ফিল য়া স্বামী ফিমানন্দ তাহাখক বলিখিন, ‘আজও মাে 

আনখত হয়? এখক আজ রলববার, তার উপর স্বামীজী অসুস্থ—শুধু্ িুধ্ ফ খয় আজ 

৫।৭ লিন আখেন।’ লেষয অিস্ত্যত হইয়া নীখচ মাে ফেলিয়া স্বামীজীর পািপদ্ম-

িে পনমানখস উপখর ফগি। লেষযখক ফিল য়া স্বামীজী সখেখহ বলিখিন, ‘এখসলেস? 

ভািই হখয়খে; ফতার কথাই ভাবলেিুম।’ 
  

লেষয॥ শুলনিাম, শুধু্ িুধ্মাত্র পান কলরয়া নালক আজ পা াঁচ-সাত লিন আখেন? 

  

স্বামীজী॥ হা াঁ, লনরিখনর একান্ত অনুখরাখধ্ কলবরাজী ঔষধ্ ফ খত হি। ওখির কথা ফতা 

এড়াখত পালরখন। 
  

লেষয॥ আপলন ফতা ঘোয় পা াঁচ-েয় বার জিপান কলরখতন। ফকমন কলরয়া এখকবাখর 

উহা তযাগ কলরখিন? স্বামীজী॥ য ন শুনিুম এই ঔষধ্ ফ খি জি ফ খত পাব না, 

ত লন িৃঢ় সঙ্কে করিুম—জি  াব না। এ ন আর জখির কথা মখনও আখস না। 
  

লেষয॥ ঔষখধ্ ফরাখগর উপেম হইখতখে ফতা? 

  

স্বামীজী॥ উপকার অপকার—জালনখন। গুুভাইখির আজ্ঞাপািন কখর যাজি। 
  

লেষয॥ ফিেী কলবরাজী ঔষধ্ ফবাধ্ হয় আমাখির েরীখরর পখক্ষ সমলধ্ক উপখযাগী। 
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স্বামীজী॥ আমার মত লকন্তু একজন scientific (বতপমান লচলকৎসালবজ্ঞানলবোরি) 

লচলকৎসখকর হাখত মরাও ভাি; layman (হাতুখড়)—যারা বতপমান science (লবজ্ঞান)-

এর লকেুই জাখন না, ফকবি ফসখকখি পা াঁজজপুাঁলথর ফিাহাই লিখয় অধকাখর লঢি েুাঁড়খে, 

তারা যলি ি-ুচারখট ফরাগী আরাম কখরও থাখক, তবু তাখির হাখত আখরাগযিাভ আো 

করা লকেু নয়। এইরূপ কথাবাতপা চলিয়াখে, এমন সময় স্বামী ফিমানন্দ স্বামীজীর 

কাখে আলসয়া বলিখিন ফয, লেষয োকুখরর ফভাখগর জনয একটা বড় মাে আলনয়াখে, 

লকন্তু আজ রলববার, লক করা যাইখব। স্বামীজী বলিখিন, ‘চি, ফকমন মাে ফি ব।’ 
  

অনন্তর স্বামীজী একটা গরম জামা পলরখিন এবং িীঘ প একগাো যটষ্ট হাখত িইয়া ধ্ীখর 

ধ্ীখর নীখচর তিায় আলসখিন। মাে ফিল য়া স্বামীজী আনন্দ িকাে কলরয়া বলিখিন, 

‘আজই ভাি কখর মাে ফরাঁখধ্ োকুরখক ফভাগ ফি।’ স্বামী ফিমানন্দ বলিখিন, ‘রলববাখর 

োকুরখক মাে ফিওয়া হয় না ফয।’ তিুত্তখর স্বামীজী বলিখিন, ‘ভখক্তর আনীত দ্রবয 

েলনবার-রলববার ফনই। ফভাগ লিখগ যা।’ স্বামী ফিমানন্দ আর আপলত্ত না কলরয়া 

স্বামীজীর আজ্ঞা লেখরাধ্ায প কলরখিন এবং ফসলিন রলববার সখত্ত্বও োকুরখক 

মৎসযখভাগ ফিওয়া লস্থর হইি। 
  

মাে কাটা হইখি োকুখরর ফভাখগর জনয অগ্রভাগ রাল য়া লিয়া স্বামীজী ইংখরজী ধ্রখন 

রা াঁলধ্খবন বলিয়া কতকটা মাে লনখজ চালহয়া িইখিন এবং আগুখনর তাখত লপপাসার 

বৃজদ্ধ হইখব বলিয়া মখের সকখি তা াঁহাখক রা াঁলধ্বার সঙ্কে তযাগ কলরখত অনুখরাধ্ 

কলরখিও ফকান কথা না শুলনয়া িুধ্ ভারলমখসলি িলধ্ িভৃলত লিয়া চার-পা াঁচ িকাখর ঐ 

মাে রা াঁলধ্য়া ফেলিখিন। িসাি পাইবার সময় স্বামীজী ঐ-সকি মাখের তরকালর 

আলনয়া লেষযখক বলিখিন, ‘বাোি মৎসযলিয়। ফি  ফিল  ফকমন রান্না হখয়খে।’ ঐ 

কথা বলিয়া লতলন ঐ-সকি বযিখনর লবন্দ ুলবন্দ ুমাত্র লনখজ গ্রহণ কলরয়া লেষযখক স্বয়ং 

পলরখবেন কলরখত িালগখিন। লকেুক্ষণ পখর স্বামীজী জজজ্ঞাসা কলরখিন, ‘ফকমন 

হখয়খে?’ লেষয বলিি, ‘এমন ক নও  াই নাই।’ তাহার িলত স্বামীজীর অপার িয়ার 

কথা স্মরণ কলরয়াই ত ন তাহার িাণ পূণ প! ভারলমখসলি (vermicelli) লেষয ইহজখে 

 ায় নাই। ইহা লক পিাথ প জালনবার জনয জজজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিখিন, ‘ওগুলি 

লবলিতী ফকাঁ খচা। আলম িণ্ডন ফথখক শুলকখয় এখনলে।’ মখের সন্নযালসগণ সকখি হালসয়া 

উটেখিন; লেষয রহসয বুজিখত না পালরয়া অিলতভ হইয়া বলসয়া রলহি। 
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কলবরাজী ঔষখধ্র কখোর লনয়ম পািন কলরখত যাইয়া স্বামীজীর এ ন আহার নাই 

এবং লনদ্রাখিবী তা াঁহাখক বহুকাি হইি একরূপ তযাগই কলরয়াখেন, লকন্তু এই অনাহার-

অলনদ্রাখতও স্বামীজীর শ্রখমর লবরাম নাই। কখয়ক লিন হইি মখে নূতন 

Encyclopaedia Britannica (এনসাইখক্লাখপলডয়া লব্রটালনকা) ক্রয় করা হইয়াখে। 

নূতন িকিখক বইগুলি ফিল য়া লেষয স্বামীজীখক বলিি, ‘এত বই এক জীবখন পড়া 

িুঘ পট।’ লেষয ত ন জাখন না ফয, স্বামীজী ঐ বইগুলির িে  ণ্ড ইখতামখধ্য পলড়য়া ফেষ 

কলরয়া একািে  ণ্ড ালন পলড়খত আরম্ভ কলরয়াখেন। 
  

স্বামীজী॥ লক বিলেস? এই িে ালন বই ফথখক আমায় যা ইিা জজজ্ঞাসা কর—সব 

বখি ফিব। লেষয॥ (অবাক হইয়া) আপলন লক এই বইগুলি সব পলড়য়াখেন? 

  

স্বামীজী॥ না পড়খি লক বিলে? 

  

অনন্তর স্বামীজীর আখিে পাইয়া লেষয ঐ-সকি পুতক হইখত বালেয়া বালেয়া কটেন 

কটেন লবষয়সকি জজজ্ঞাসা কলরখত িালগি। আিখয পর লবষয়, স্বামীজী ঐ লবষয়গুলির 

পুতখক লনবদ্ধ মম প ফতা বলিখিনই, তাহার উপর স্থাখন স্থাখন ঐ পুতখকর ভাষা পয পন্ত 

উিরধ্তৃ কলরয়া বলিখত িালগখিন! লেষয ঐ বৃহৎ িে  ণ্ড পুতখকর িখতযক ালন 

হইখতই িুই-একটট লবষয় জজজ্ঞাসা কলরি এবং স্বামীজীর অসাধ্ারণ ধ্ী ও স্মৃলতেজক্ত 

ফিল য়া অবাক হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাল য়া বলিি, ‘ইহা মানুখষর েজক্ত নয়!’ 
  

স্বামীজী॥ ফি লি, একমাত্র ব্রহ্মচয পপািন টেক টেক করখত পারখি সমত লবিযা মুহখূত প 

আয়ত্ত হখয় যায়—শ্রুলতধ্র, স্মৃলতধ্র হয়। এই ব্রহ্মচখয পর অভাখবই আমাখির ফিখের 

সব ধ্বংস হখয় ফগি। 
  

লেষয॥ আপলন যাহাই বিুন, মহােয়, ফকবি ব্রহ্মচয পরক্ষার েখি এরূপ অমানুলষক 

েজক্তর সরেুরণ ক নই সম্ভব না। আরও লকেু চাই। 
  

উত্তখর স্বামীজী আর লকেুই বলিখিন না। অনন্তর স্বামীজী সব পিে পখনর কটেন 

লবষয়সকখির লবচার ও লসদ্ধান্তগুলি লেষযখক বলিখত িালগখিন। অন্তখর অন্তখর ঐ 

লসদ্ধান্তগুলি িখবে করাইয়া লিবার জনযই ফযন আজ লতলন ঐগুলি ঐরূপ লবেিভাখব 

তাহাখক বুিাইখত িালগখিন। 
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এইরূপ কথাবাতপা চলিয়াখে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ঘখর িখবে কলরয়া 

লেষযখক বলিখিন, ‘তুই ফতা ফবে! স্বামীজীর অসুস্থ েরীর—ফকাথায় গেসে কখর 

স্বামীজীর মন িেুল্ল রা লব, তা না তুই লকনা ঐ-সব জটটি কথা তুখি স্বামীজীখক 

বকাজিস!’ লেষয অিস্ত্যত হইয়া আপনার ভ্রম বুজিখত পালরি। লকন্তু স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজখক বলিখিন, ‘ফন, ফরখ  ফি ফতাখির কলবরাজী লনয়ম-লেয়ম। এরা আমার 

সন্তান, এখির সিুপখিে লিখত লিখত আমার ফিহটা যায় ফতা বখয় ফগি।’ 
  

লেষয লকন্তু অতঃপর আর ফকান িাে পলনক িশ্ন না কলরয়া বাোিখিেীয় কথা িইয়া 

হালস-তামাসা কলরখত িালগি। স্বামীজীও লেখষযর সখে রে-রহখসয ফযাগ লিখিন। 

লকেুকাি এইরূখপ কাটটবার পর বেসালহখতয ভারতচখন্দ্রর স্থান সম্বখধ িসে উটেি। 
  

িথম হইখত স্বামীজী ভারতচন্দ্রখক িইয়া নানা োট্টাতামাসা আরম্ভ কলরখিন এবং 

ত নকার সামাজজক আচার-বযবহার লববাহসংস্কারালি িইয়াও নানারূপ বযে কলরখত 

িালগখিন এবং সমাখজ বািযলববাহ-সমথ পনকারী ভারতচখন্দ্রর কুুলচ ও অলীিতাপূণ প 

কাবযালি বেখিে লভন্ন অনয ফকান ফিখের সভয সমাখজ িশ্রয় পায় নাই বলিয়া 

অলভমত িকাে কলরয়া বলিখিন, ‘ফেখিখির হাখত এ-সব বই যাখত না পখড়, তাই করা 

উলচত।’ পখর মাইখকি মধু্সূিন িখত্তর কথা তুলিয়া বলিখিনঃ 

  

ঐ একটা অিরভুত genius (িলতভা) ফতাখির ফিখে জখেলেি। ‘ফমঘনািবখধ্’র মত 

লদ্বতীয় কাবয বােিা ভাষাখত ফতা ফনই-ই, সমগ্র ইওখরাখপও অমন এক ানা কাবয 

ইিানীং পাওয়া িুি পভ। 
  

লেষয॥ লকন্তু মহােয়, মাইখকি বড়ই েোড়ম্বরলিয় লেখিন বলিয়া ফবাধ্ হয়। 
  

স্বামীজী॥ ফতাখির ফিখে ফকউ একটা লকেু নূতন করখিই ফতারা তাখক তাড়া কলরস। 

আখগ ভাি কখর ফি —ফিাকটা লক বিখে, তা না, যাই লকেু আখগকার মত না হি, 

অমলন ফিখের ফিাখক তার লপেু িাগি। এই ‘ফমঘনািবধ্কাবয’—যা ফতাখির বােিা 

ভাষার মুকুটমলণ—তাখক অপিস্থ করখত লকনা ‘েুাঁ খচাবধ্কাবয’ ফি া হি! তা যত 

পালরস ফি  না, তাখত লক?ফসই ‘ফমঘনািবধ্কাবয’ এ নও লহমাচখির মত অটিভাখব 

িা াঁলড়খয় আখে। লকন্তু তার  ুাঁত ধ্রখতই যা াঁরা বযত লেখিন, ফস-সব critic (সমাখিাচক)-

ফির মত ও ফি াগুখিা ফকাথায় ফভখস ফগখে! মাইখকি নূতন েখন্দ, ওজলস্বনী ভাষায় 
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ফয কাবয লিখ  ফগখেন, তা সাধ্ারখণ লক বুিখব? এই ফয জজ.লস. ফকমন নূতন েখন্দ 

কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাি লি খে, তা লনখয়ও ফতাখির অলতবুজদ্ধ 

পজণ্ডতগণ কত criticize (সমাখিাচনা) করখে—ফিাষ ধ্রখে! জজ.লস. লক তাখত ভূ্রখক্ষপ 

কখর? পখর ফিাখক ঐসব বই appreciate (আির) করখব। 
  

এইরূখপ মাইখকখির কথা হইখত হইখত লতলন বলিখিন, ‘যা, নীখচ িাইখব্ররী ফথখক 

ফমঘনািবধ্কাবয- ানা লনখয় আয়।’ লেষয মখের িাইখব্ররী হইখত ‘ফমঘনািবধ্কাবয’ 

িইয়া আলসখি বলিখিন, ‘পড় লিলক—ফকমন পড়খত জালনস?’ 
  

লেষয বই  ুলিয়া িথম সখগ পর  ালনকটা সাধ্যমত পলড়খত িালগি। লকন্তু পড়া স্বামীজীর 

মখনামত না হওয়ায় লতলন ঐ অংেটট পলড়য়া ফি াইয়া লেষযখক পুনরায় উহা পলড়খত 

বলিখিন। লেষয এবার অখনকটা কৃতকায প হইি ফিল য়া িসন্নমুখ  জজজ্ঞাসা কলরখিন, 

‘বি লিলক—এই কাখবযর ফকান অংেটট সখব পাৎকৃষ্ট? 

  

লেষয লকেুই না বলিখত পালরয়া লনব পাক হইয়া রলহয়াখে ফিল য়া স্বামীজী বলিখিনঃ 

ফয াখন ইন্দ্রজজৎ যুখদ্ধ লনহত হখয়খে, ফোখক মূহযমানা মখন্দািরী রাবণখক যুখদ্ধ ফযখত 

লনখষধ্ করখে, লকন্তু রাবণ পুত্রখোক মন ফথখক ফজার কখর ফেখি ফেখি মহাবীখরর 

নযায় যুখদ্ধ কৃতসঙ্কে—িলতলহংসা ও ফক্রাধ্ানখি স্ত্রী-পুত্র সব ভুখি যুখদ্ধর জনয 

গমখনািযত—ফসই স্থান হখি কাখবযর ফশ্রষ্ঠ কেনা। ‘যা হবার ফহাক ফগ; আমার কতপবয 

আলম ভুিব না, এখত িুলনয়া থাক, আর যাক’—এই হখি মহাবীখরর বাকয। মাইখকি 

ফসইভাখব অনুিালণত হখয় কাখবযর ঐ অংে লিখ লেখিন। 
  

এই বলিয়া স্বামীজী ফস অংে বালহর কলরয়া পলড়খত িালগখিন। স্বামীজীর ফসই 

বীরিপ পখিযাতক পেনভেী আজও লেখষযর হৃিখয় জ্বিন্ত—জাগরূক রলহয়াখে। 
  

  
  

৩৭ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০১ 
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স্বামীজীর অসু  এ নও একটু আখে। কলবরাজী ঔষখধ্ অখনক উপকার হইয়াখে। 

মাসালধ্ক শুধু্ িুধ্ পান কলরয়া থাকায় স্বামীজীর েরীখর আজকাি ফযন চন্দ্রকালন্ত 

েুটটয়া বালহর হইখতখে এবং তা াঁহার সুলবোি নয়খনর ফজযালত অলধ্কতর বলধ্ পত 

হইয়াখে। 
  

আজ িুই লিন হইি লেষয মখেই আখে। যথাসাধ্য স্বামীজীর ফসবা কলরখতখে। আজ 

অমাবসযা। লেষয লনভপয়ানন্দ-স্বামীর সলহত ভাগাভালগ কলরয়া স্বামীজীর রাজত্রখসবার 

ভার িইখব, লস্থর হইয়াখে। এ ন সধযা হইয়াখে। 
  

স্বামীজীর পিখসবা কলরখত কলরখত লেষয জজজ্ঞাসা কলরি, ‘মহােয়, ফয আত্মা সব পগ, 

সব পবযাপী, অণুপরমাণুখত অনুসূযত ও জীখবর িাখণর িাণ হইয়া তাহার এত লনকখট 

রলহয়াখেন, তা াঁহার অনুভূলত হয় না ফকন?’ 
  

স্বামীজী॥ ফতার ফয ফচা  আখে, তা লক তুই জালনস? য ন ফকউ ফচাখ র কথা বখি, 

ত ন ‘আমার ফচা  আখে’ বখি কতকটা ধ্ারণা হয়; আবার ফচাখ  বালি পখড় য ন 

ফচা  করকরর কখর, ত ন ফচা  ফয আখে, তা টেক টেক ধ্ারণা হয়। ফসইরূপ অন্তর 

হইখত অন্তরতম এই লবরাট আত্মার লবষয় সহখজ ফবাধ্গময হয় না। োস্ত্র বা গুুমুখ  

শুখন  ালনকটা ধ্ারণা হয় বখট, লকন্তু য ন সংসাখরর তীব্র ফোকিুঃখ র কখোর 

কোঘাখত হৃিয় বযলথত হয়, য ন আত্মীয়স্বজখনর লবখয়াখগ জীব আপনাখক 

অবিম্বনেূনয জ্ঞান কখর, য ন ভাবী জীবখনর িরুলতক্রমণীয় িুখভপিয অধকাখর তার 

িাণ আকুি হয়, ত লন জীব এই আত্মার িে পখন উেু  হয়। এইজনয িুঃ  

আত্মজ্ঞাখনর অনুকূি। লকন্তু ধ্ারণা থাকা চাই। িুঃ  ফপখত ফপখত কুকুর-ফবড়াখির 

মত যারা মখর, তারা লক আর মানুষ? মানুষ হখি ফসই, ফয এই সু িুঃখ র দ্বন্দ্ব-

িলতঘাখত অলস্থর হখয়ও লবচারবখি ঐ-সকিখক নশ্বর ধ্ারণা কখর আত্মরলতপর হয়। 

মানুখষ ও অনয জীব-জাখনায়াখর এইটুকু িখভি। ফয জজলনষটা যত লনকখট, তার তত 

কম অনুভূলত হয়। আত্মা অন্তর হখত অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চিলচত্ত জীব তা াঁর 

সধান পায় না। লকন্তু সমনস্ক, োন্ত ও জজখতজন্দ্রয় লবচারেীি জীব বলহজপগৎ উখপক্ষা 

কখর অন্তজপগখত িখবে করখত করখত কাখি এই আত্মার মলহমা উপিলি কখর 

ফগৌরবালেত হয়। ত লন ফস আত্মজ্ঞান িাভ কখর এবং ‘আলমই ফসই আত্মা’, ‘তত্ত্বমলস 

ফশ্বতখকখতা’ িভৃলত ফবখির মহাকাবয-সকি িতযক্ষ অনুভব কখর। বুিলি? 
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লেষয॥ আজ্ঞা, হা াঁ। লকন্তু মহােয়, এ িুঃ কষ্ট-তাড়নার মধ্য লিয়া আত্মজ্ঞানিাখভর 

বযবস্থা ফকন? সৃটষ্ট না হইখিই ফতা ফবে লেি। আমরা সকখিই ফতা এককাখি ব্রখহ্ম 

বতপমান লেিাম। ব্রখহ্মর এইরূপ লসসৃক্ষাই৭৬ বা ফকন? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-িলতঘাখত 

সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীখবর এই জে-মরণসেরকুি পখথ গতাগলতই বা ফকন? 

  

স্বামীজী॥ ফিাখক মাতাি হখি কত ফ য়াি ফিখ । লকন্তু ফনো য ন েুখট যায়, ত ন 

ফসগুখিা মাথার ভুি বখি বুিখত পাখর। অনালি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-লবিলসত সৃটষ্ট-

লেটষ্ট যা লকেু ফি লেস, ফসটা ফতার মাতাি অবস্থার কথা; ফনো েুখট ফগখি ফতার ঐ-

সব িশ্নই থাকখব না। লেষয॥ মহােয়, তখব লক সৃটষ্ট-লস্থলত এ-সব লকেুই নাই? 

  

স্বামীজী॥ থাকখব না ফকন ফর? যতক্ষণ তুই এই ফিহবুজদ্ধ ধ্খর ‘আলম আলম’ করলেস, 

ততক্ষণ সবই আখে। আর য ন তুই লবখিহ আত্মরলত আত্মক্রীড়, ত ন ফতার পখক্ষ 

এ-সব লকেু থাকখব না; সৃটষ্ট জে মৃতুয িভৃলত আখে লকনা—এ িখশ্নরও ত ন আর 

অবসর থাকখব না। ত ন ফতাখক বিখত হখব— 

  

ক্ব গতং ফকন বা নীতং কুত্র িীনলমিং জগৎ। 

অধু্ননব ময়া িৃষ্টং নাজত লকং মহিিরভুতমর॥৭৭ 

  

  
  

লেষয॥ জগখতর জ্ঞান এখকবাখর না থালকখি ‘কুত্র িীনলমিং জগৎ’ কথাই বা লকরূখপ 

বিা যাইখত পাখর? স্বামীজী॥ ভাষায় ঐ ভাবটা িকাে কখর ফবািাখত হখি, তাই 

ঐরূপ বিা হখয়খে। ফয াখন ভাব ও ভাষার িখবোলধ্কার ফনই, ফসই অবস্থাটা ভাব ও 

ভাষায় িকাে করখত গ্রন্থকার ফচষ্টা করখেন, তাই জগৎ কথাটা ফয লনঃখেখষ লমথযা, 

ফসটা বযবহালরকরূখপই বখিখেন; পারমালথ পক সত্তা জগখতর ফনই, ফস ফকবিমাত্র 

‘অবাের মনখসাখগাচরমর’ ব্রখহ্মর আখে। বি, ফতার আর লক বিবার আখে। আজ ফতার 

তকপ লনরত কখর ফিব। 
  

োকুরঘখর আরাজত্রখকর ঘো বাজজয়া উটেি। মখের সকখিই োকুরঘখর চলিখিন। 

লেষয স্বামীজীর ঘখরই বলসয়া রলহি ফিল য়া স্বামীজী বলিখিন, ‘োকুরঘখর ফগলিলন?’ 
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লেষয॥ আমার এ াখন থালকখতই ভাি িালগখতখে। 
  

স্বামীজী॥ তখব থাক। 
  

লকেুক্ষণ পখর লেষয ঘখরর বালহখর লনরীক্ষণ কলরয়া বলিি, ‘আজ অমাবসযা, আাঁধ্াখর 

চালরলিক ফযন োইয়া ফেলিয়াখে।—আজ কািীপূজার লিন।’ স্বামীজী লেখষযর ঐ 

কথায় লকেু না বলিয়া জানািা লিয়া পূব পাকাখের পাখন একিৃখষ্ট লকেুক্ষণ তাকাইয়া 

বলিখিন, ‘ফি লেস, অধকাখরর লক এক অিরভুত গম্ভীর ফোভা!’ কথা কয়টট বলিয়া 

ফসই গভীর লতলমররালের মখধ্য ফিল খত ফিল খত তলম্ভত হইয়া িা াঁড়াইয়া রলহখিন। 

এ ন সকখিই লনতি, ফকবি িূখর োকুরঘখর ভক্তগণপটেত শ্রীরামকৃষ্ণতব-মাত্র 

লেখষযর কণ পখগাচর হইখতখে। স্বামীজীর এই অিৃষ্টপূব প গাম্ভীয প ও গাঢ় লতলমরাবগুেখন 

বলহঃিকৃলতর লনতি লস্থর ভাব ফিল য়া লেখষযর মন এক িকার অপূব প ভখয় আকুি 

হইয়া উটেি। লকেুক্ষণ এইরূখপ গত হইবার পখর স্বামীজী আখত আখত গালহখত 

িালগখিনঃ 

  

‘লনলবড় আাঁধ্াখর মা ফতার চমখক ও রূপরালে। 

তাই ফযাগী ধ্যান ধ্খর হখয় লগলরগুহাবাসী॥’ 
  

  
  

গীত সাে হইখি স্বামীজী ঘখর িখবে কলরয়া উপলবষ্ট হইখিন এবং মখধ্য মখধ্য ‘মা, 

মা, কািী, কািী’ বলিখত িালগখিন। ঘখর ত ন আর ফকহই নাই। ফকবি লেষয 

স্বামীজীর আজ্ঞাপািখনর জনয অবস্থান কলরখতখে। 
  

স্বামীজীর ফস সমখয়র মু  ফিল য়া লেখষযর ফবাধ্ হইখত িালগি, লতলন ফযন এ নও ফকান 

এক িূরখিখে অবস্থান কলরখতখেন। লেষয তা াঁহার ঐ িকার ভাব ফিল য়া পীলড়ত হইয়া 

বলিি, ‘মহােয়, এইবার কথাবাতপা বিুন।’ 
  

স্বামীজী তাহার মখনর ভাব বুজিয়াই ফযন মৃিু হালসখত হালসখত বলিখিন, ‘যা াঁর িীিা এত 

মধু্র, ফসই আত্মার ফসৌন্দয প ও গাম্ভীয প কত িূর বি লিলক?’ 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামী-বিষ্য-সংিাে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 217 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লেষয ত নও তা াঁহার ফসই িূর িূর ভাব সমযকর  অবগত হয় নাই ফিল য়া বলিি, ‘মহােয়, 

ও-সব কথার এ ন আর িরকার নাই; ফকনই বা আজ আপনাখক অমাবসযা ও 

কািীপূজার কথা বলিিাম—ফসই অবলধ্ আপনার ফযন ফকমন একটা পলরবতপন হইয়া 

ফগি!’ 
  

স্বামীজী লেখষযর ভাবগলতক ফিল য়া গান ধ্লরখিনঃ 

  

‘ক ন লক রখে থাখকা মা, েযামা সুধ্া-তরলেণী, 

—কািী সুধ্া-তরলেণী॥’ 

গান সমাপ্ত হইখি বলিখত িালগখিনঃ 

  

  
  

এই কািীই িীিারূপী ব্রহ্ম। োকুখরর কথা, ‘সাপ চিা, আর সাখপর লস্থর ভাব’—

শুলনসলন? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ এবার ভাি হখয় মাখক ুলধ্র লিখয় পুখজা করব! রঘুনন্দন বখিখেন, ‘নবমযাং 

পূজখয়ৎ ফিবীং কৃত্বা ুলধ্র-কিপমমর’—এবার তাই করব। মাখক বুখকর রক্ত লিখয় 

পুখজা করখত হয়, তখব যলি লতলন িসন্না হন। মা-র ফেখি বীর হখব—মহাবীর হখব। 

লনরানখন্দ, িুঃখ , িিখয়, মহািিখয় মাখয়র ফেখি লনভীক হখয় থাকখব। 
  

এইরূপ কথা হইখতখে, এমন সময় নীখচ িসাি পাইবার ঘো বাজজি। স্বামীজী শুলনয়া 

বলিখিন, ‘যা, নীখচ িসাি ফপখয় েীগগীর আলসস।’ 
  

  
  

৩৮ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০১ 
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স্বামীজী আজকাি মখেই আখেন। েরীর তত সুস্থ নখহ; তখব সকাখি সধযায় 

ফবড়াইখত বালহর হন। লেষয আজ েলনবার মখে আলসয়াখে। স্বামীজীর পািপখদ্ম িণত 

হইয়া তা াঁহার োরীলরক কুেিবাতপা জজজ্ঞাসা কলরয়াখে। 
  

স্বামীজী॥ এ েরীখরর ফতা এই অবস্থা! ফতারা ফতা ফকউই আমার কাখজ সহায়তা করখত 

অগ্রসর হজিস না। আলম একা লক করব বি? বােিা ফিখের মাটটখত এবার এই 

েরীরটা হখয়খে, এ েরীর লিখয় লক আর ফবেী কাজ-কম প চিখত পাখর? ফতারা সব 

এ াখন আলসস—শুদ্ধ আধ্ার, ফতারা যলি আমার এইসব কাখজ সহায় না হস ফতা 

আলম একা লক করব বি? লেষয॥ মহােয়, এইসকি ব্রহ্মচারী তযাগী পুুখষরা 

আপনার পিাখত িা াঁড়াইয়া রলহয়াখেন। আমার মখন হয়, আপনার কাখয প ইাঁহারা 

িখতযখক জীবন লিখত পাখরন; তথালপ আপলন ঐ কথা বলিখতখেন ফকন? 

  

স্বামীজী॥ লক জালনস, আলম চাই a band of Young Bengal (একিি যুবক বাোিী); 

এরাই ফিখের আো-ভরসাস্থি। চলরত্রবানর, বুজদ্ধমানর, পরাখথ প সব পতযাগী এবং 

আজ্ঞানুবতী যুবকগখণর উপখরই আমার ভলবষযৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)-গুলি 

যারা work out (কাখজ পলরণত) কখর লনখজখির ও ফিখের কিযাণসাধ্খন জীবনপাত 

করখত পারখব। নতুবা িখি িখি কত ফেখি আসখে ও আসখব। তাখির মুখ র ভাব 

‘তখমা’পূণ প, হৃিয় উিযমেূনয, েরীর অপটু, মন সাহসেূনয। এখির লিখয় লক কাজ হয়? 

নলচখকতার মত শ্রদ্ধাবানর িে-বারটট ফেখি ফপখি আলম ফিখের লচন্তা ও ফচষ্টা নূতন 

পখথ চািনা কখর লিখত পালর। 
  

লেষয॥ মহােয়, এত যুবক আপনার লনকট আলসখতখে, ইহাখির লভতর ঐরূপ 

স্বভাবলবলেষ্ট কাহাখকও লক ফিল খত পাইখতখেন না? 

  

স্বামীজী॥ যাখির ভাি আধ্ার বখি মখন হয়, তাখির মখধ্য ফকউ বা ফব কখর ফেখিখে, 

ফকউ বা সংসাখরর মান-যে-ধ্ন-উপাজপখনর ফচষ্টায় লবলকখয় লগখয়খে; কারও বা েরীর 

অপটু। তারপর বাকী অলধ্কাংেই উচ্চ ভাব লনখত অক্ষম। ফতারা আমার ভাব লনখত 

সক্ষম বখট, লকন্তু ফতারাও ফতা কায পখক্ষখত্র ফস-সকি এ নও লবকাে করখত পারলেস 

না। এইসব কারখণ মখন সময় সময় বড়ই আখক্ষপ হয়; মখন হয়, ভিব-লবড়ম্বখন 

েরীরধ্ারণ কখর ফকান কাজই কখর ফযখত পারিুম না। অবেয এ নও এখকবাখর 
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হতাে হইলন, কারণ োকুখরর ইিা হখি এইসব ফেখিখির ফভতর ফথখকই কাখি মহা 

মহা ধ্ম পবীর ফবুখত পাখর—যারা ভলবষযখত আমার idea (ভাব) লনখয় কাজ করখব। 
  

লেষয॥ আমার মখন হয়, আপনার উিার ভাব সকিখকই একলিন না একলিন িইখত 

হইখব। ঐটট আমার িৃঢ়ধ্ারণা। কারণ, স্পষ্ট ফিল খত পাইখতলে, সকি লিখক সকি 

লবষয়খক আশ্রয় কলরয়াই আপনার লচন্তািবাহ েুটটয়াখে। লক জীবখসবা, লক 

ফিেকিযাণব্রত, লক ব্রহ্মলবিযা-চচপা, লক ব্রহ্মচয প—সব পত্রই আপনার ভাব িখবে কলরয়া 

উহাখির লভতর একটা অলভনবত্ব আলনয়া লিয়াখে! আর ফিখের ফিাখক ফকহ বা 

আপনার নাম িকােয কলরয়া, আবার ফকহ বা আপনার নামটট ফগাপন কলরয়া 

লনখজখির নাখম আপনার ঐ ভাব ও মতই সকি লবষখয় গ্রহণ কলরখতখে এবং সাধ্ারখণ 

উপখিে কলরখতখে। 
  

স্বামীজী॥ আমার নাম না করখি তাখত লক আর আখস যায়? আমার idea (ভাব) 

লনখিই হি। কামকাঞ্চনতযাগী হখয়ও েতকরা লনরানিই জন সাধু্ নাম-যখে বদ্ধ হখয় 

পখড়। Fame, that last infirmity of noble mind৭৮ (যখের আকাঙ্ক্ষাই মহৎ 

বযজক্তখির ফেষ িুব পিতা)—পখড়লেস না? এখকবাখর েিকামনােূনয হখয় কাজ কখর 

ফযখত হখব। ভাি-মন্দ—ফিাখক িুই ফতা বিখবই, লকন্তু ideal (উচ্চািে প) সামখন ফরখ  

আমাখির লসলের মত কাজ কখর ফযখত হখব; তাখত ‘লনন্দন্তু নীলতলনপুণাঃ যলি বা 

স্ত্যবন্তু’৭৯(পজণ্ডত বযজক্তরা লনন্দা বা স্ত্যলত যাহাই কুক)। 
  

লেষয॥ আমাখির পখক্ষ এ ন লকরূপ আিে প গ্রহণ করা উলচত? 

  

স্বামীজী॥ মহাবীখরর চলরত্রখকই ফতাখির এ ন আিে প করখত হখব। ফি  না, রাখমর 

আজ্ঞায় সাগর লডটেখয় চখি ফগি! জীবন-মরখণ িৃকপাত ফনই—মহা জজখতজন্দ্রয়, মহা 

বুজদ্ধমানর! িাসযভাখবর ঐ মহা আিখে প ফতাখির জীবন গেন করখত হখব। ঐরূপ হখিই 

অনযানয ভাখবর সরেুরণ কাখি আপনা-আপলন হখয় যাখব। লদ্বধ্ােূনয হখয় গুুর 

আজ্ঞাপািন আর ব্রহ্মচয প- রক্ষা—এই হখি secret of success (সেি হবার 

একমাত্র রহসয); ‘নানযঃ পন্থা লবিযখতঽয়নায়’ (এ োড়া আর লদ্বতীয় পথ ফনই)। 

হনুমাখনর একলিখক ফযমন ফসবাভাব, অনযলিখক ফতমলন জত্রখিাকসন্ত্রাসী 

লসংহলবক্রম। রাখমর লহতাখথ প জীবনপাত করখত লকেুমাত্র লদ্বধ্া রাখ  না! রামখসবা লভন্ন 

অনয সকি লবষখয় উখপক্ষা—ব্রহ্মত্ব-লেবত্ব-িাখভ পয পন্ত উখপক্ষা! লেশু রঘুনাখথর 
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আখিেপািনই জীবখনর একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রলনষ্ঠ হওয়া চাই। ফ াি-করতাি 

বাজজখয় িম্ফিম্প কখর ফিেটা উৎসখন্ন ফগি। এখক ফতা এই dyspeptic (অজীণ প) 

ফরাগীর িি, তাখত আবার িাোখি-িা াঁপাখি সইখব ফকন? কামগধহীন উচ্চ সাধ্নার 

অনুকরণ করখত লগখয় ফিেটা ফঘার তমসািন্ন হখয় পখড়খে। ফিখে ফিখে, গা াঁখয় গা াঁখয় 

ফয াখন যালব, ফি লব ফ াি-করতািই বাজখে! ঢাকখঢাি লক ফিখে ভতরী হয় না? 

তুরীখভরী লক ভারখত ফমখি না? ঐ-সব গুুগম্ভীর আওয়াজ ফেখিখির ফোনা। 

ফেখিখবিা ফথখক ফমখয়মানলষ বাজনা শুখন শুখন, কীতপন শুখন শুখন ফিেটা ফয 

ফমখয়খির ফিে হখয় ফগি। এর ফচখয় আর লক অধ্ঃপাখত যাখব? কলবকেনাও এ েলব 

আাঁকখত হার ফমখন যায়! ডমু লেো বাজাখত হখব, ঢাখক ব্রহ্মুদ্রতাখির িুন্দলুভনাি 

তুিখত হখব,‘মহাবীর, মহাবীর’ ধ্বলনখত এবং ‘হর হর ফবযামর ফবযাম’ েখে লিগখিে 

কশ্ছম্পত করখত হখব। ফয-সব music-এ (গীতবািয) মানুখষর soft feelings (হৃিখয়র 

ফকামি ভাবসমূহ) উদ্দীলপত কখর, ফস-সব লকেুলিখনর জনয এ ন বধ রা খত হখব। 

ফ য়াি-টপ্পা বধ কখর ধ্রুপি গান শুনখত ফিাকখক অভযাস করাখত হখব। ভবলিক 

েখন্দর ফমঘমখন্দ্র ফিেটার িাণসঞ্চার করখত হখব। সকি লবষখয় বীরখত্বর কখোর 

মহািাণতা আনখত হখব। এইরূপ ideal follow (আিে প অনুসরণ) করখি তখব এ ন 

জীখবর কিযাণ, ফিখের কিযাণ। তুই যলি একা এ-ভাখব চলরত্র গেন করখত পালরস, তা 

হখি ফতার ফি াখিল  হাজার ফিাক ঐরূপ করখত লে খব। লকন্তু ফিল স, ideal (আিে প) 

ফথখক ক নও ফযন এক পাও হটটসলন। ক নও সাহসহীন হলবলন। ফ খত-শুখত-পরখত, 

গাইখত-বাজাখত, ফভাখগ-ফরাখগ ফকবিই সৎসাহখসর পলরচয় লিলব। তখব ফতা 

মহােজক্তর কৃপা হখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, এক এক সমখয় ফকমন হীনসাহস হইয়া পলড়। 
  

স্বামীজী॥ ত ন এইরূপ ভাবলব—‘আলম কার সন্তান? তা াঁর কাখে লগখয় আমার এমন 

হীন বুজদ্ধ, হীন সাহস!’ হীন বুজদ্ধ, হীন সাহখসর মাথায় িালথ ফমখর ‘আলম বীয পবানর, 

ফমধ্াবানর, আলম ব্রহ্মলবৎ, আলম িজ্ঞাবানর’ বিখত বিখত িা াঁলড়খয় উেলব। ‘আলম 

অমুখকর ফচিা, কামকাঞ্চনজজৎ োকুখরর সেীর সেী’—এইরূপ অলভমান  ুব রা লব। 

এখত কিযাণ হখব। ঐ অলভমান যার ফনই, তার ফভতখর ব্রহ্ম জাখগন না। রামিসাখির 

গান শুলনসলন? লতলন বিখতন, ‘এ সংসাখর ডলর কাখর, রাজা যার মা মখহশ্বরী।’ এইরূপ 

অলভমান সব পিা মখন জালগখয় রা খত হখব। তা হখি আর হীন বুজদ্ধ, হীন ভাব লনকখট 
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আসখব না। ক নও মখন িুব পিতা আসখত লিলবলন। মহাবীরখক সরমরণ করলব—

মহামায়াখক স্মরণ করলব। ফি লব সব িুব পিতা, সব কাপুুষতা ত নই চখি যাখব। 
  

ঐরূপ বলিখত বলিখত স্বামীজী নীখচ আলসখিন। মখের লবসরতৃত িােখণ ফয আমগাে 

আখে, তাহারই তিায় এক ানা কযাম্প াখট লতলন অখনক সময় বলসখতন; অিযও 

ফস াখন আলসয়া পজিমাখসয উপখবেন কলরখিন। তা াঁহার নয়খন মহাবীখরর ভাব ফযন 

ত নও েুটটখয় বালহর হইখতখে! উপলবষ্ট হইয়াই উপলস্থত সন্নযাসী ও ব্রহ্মচালরগণখক 

ফি াইয়া লতলন লেষযখক বলিখত িালগখিনঃ 

  

এই ফয িতযক্ষ ব্রহ্ম! এখক উখপক্ষা কখর যারা অনয লবষখয় মন ফিয়, লধ্কর  

তাখির!করামিকবৎ এই ফয ব্রহ্ম! ফি খত পাজিসখন?—এই—এই! 
  

এমন হৃিয়স্পেী ভাখব স্বামীজী কথাগুলি বলিখিন ফয, শুলনয়াই উপলস্থত সকখি 

‘লচত্রালপ পতারম্ভ ইবাবতখস্থ!’—সহসা গভীর ধ্যাখন মগ্ন। কাহারও মুখ  কথাটট নাই! স্বামী 

ফিমানন্দ ত ন গো হইখত কমণ্ডিু কলরয়া জি িইয়া োকুরঘখর উটেখতলেখিন। 

তা াঁহাখক ফিল য়াও স্বামীজী ‘এই িতযক্ষ ব্রহ্ম, এই িতযক্ষ ব্রহ্ম’ বলিখত িালগখিন। ঐ 

কথা শুলনয়া তা াঁহারও ত ন হাখতর কমণ্ডিু হাখত বদ্ধ হইয়া রলহি, একটা মহা ফনোর 

ফঘাখর আিন্ন হইয়া লতলনও ত লন ধ্যানস্থ হইয়া পলড়খিন! এইরূখপ িায় ১৫ লমলনট 

গত হইখি স্বামীজী স্বামী ফিমানন্দখক আহ্বান কলরয়া বলিখিন, ‘যা, এ ন োকুরপূজায় 

যা।’ স্বামী ফিমানখন্দর তখব ফচতনা হয়! ক্রখম সকখির মনই আবার ‘আলম-আমার’ 

রাখজয নালময়া আলসি এবং সকখি ফয যাহার কাখয প গমন কলরি। ফসলিখনর ফসই িৃেয 

লেষয ইহজীবখন ক নও ভুলিখত পালরখব না। 
  

লকেুক্ষণ পখর লেষয-সমলভবযাহাখর স্বামীজী ফবড়াইখত ফগখিন। যাইখত যাইখত 

লেষযখক বলিখিন, ‘ফি লি, আজ ফকমন হি? সবাইখক ধ্যানস্থ হখত হি। এরা সব 

োকুখরর সন্তান লকনা, বিবামাত্র এখির ত নই ত নই অনুভূলত হখয় ফগি।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, আমাখির মত ফিাখকর মনও য ন লনলব পষয় হইয়া লগয়ালেি, ত ন 

ওাঁখির কা কথা। আনখন্দ আমার হৃিয় ফযন োটটয়া যাইখতলেি! এ ন লকন্তু ঐ ভাখবর 

আর লকেুই মখন নাই—ফযন স্বপ্নবৎ হইয়া লগয়াখে। 
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স্বামীজী॥ সব কাখি হখয় যাখব। এ ন কাজ কর। এই মহাখমাহগ্রস্থ জীবসমূখহর 

কিযাখণর জনয ফকান কাখজ ফিখগ যা। ফি লব ও-সব আপনা-আপলন হখয় যাখব। 

লেষয॥ মহােয়, অত কখম পর মখধ্য যাইখত ভয় হয়—ফস সামথ পযও নাই। োখস্ত্রও বখি 

‘গহনা কম পখণা গলতঃ।’ 
  

স্বামীজী॥ ফতার লক ভাি িাখগ? 

  

লেষয॥ আপনার মত সব পোস্ত্রাথ পিেীর সখে বাস ও তত্ত্বলবচার কলরব, আর শ্রবণ মনন 

লনলিধ্যাসন দ্বারা এ েরীখরই ব্রহ্মতত্ত্ব িতযক্ষ কলরব। এ োড়া ফকান লবষখয়ই আমার 

উৎসাহ হয় না। ফবাধ্ হয় ফযন অনয লকেু কলরবার সামথ পযও আমাখত নাই। স্বামীজী॥ 

ভাি িাখগ ফতা তাই কখর যা। আর ফতার সব োস্ত্র-লসদ্ধান্ত ফিাকখিরও জালনখয় ফি, তা 

হখিই অখনখকর উপকার হখব। েরীর যতলিন আখে, ততলিন কাজ না কখর ফতা ফকউ 

থাকখত পাখর না। সুতরাং ফয কাখজ পখরর উপকার হয়, তাই করা উলচত। ফতার 

লনখজর অনুভূলত এবং োস্ত্রীয় লসদ্ধান্তবাখকয অখনক লবলবলিষুর উপকার হখত পাখর। 

ঐ-সব লিলপবদ্ধ কখর যা। এখত অখনখকর উপকার হখত পাখর। 
  

লেষয॥ অখগ্র আমারই অনুভূলত হউক, ত ন লিল ব। োকুর বলিখতন ফয, চাপরাস না 

ফপখি ফকহ কাহারও কথা িয় না। 
  

স্বামীজী॥ তুই ফয-সব সাধ্না ও লবচাখরর stage (অবস্থা) লিখয় অগ্রসর হজিস, জগখত 

এমন ফিাক অখনক থাকখত পাখর, যারা ঐ stage (অবস্থা)-এ পখড় আখে; ঐ অবস্থা 

পার হখয় অগ্রসর হখত পারখে না। ফতার experience (অনুভূলত) ও লবচার-িণািী 

লিলপবদ্ধ হখি তাখিরও ফতা উপকার হখব। মখে সাধু্খির সখে ফয-সব চচপা কলরস, 

ফসই লবষয়গুলি সহজ ভাষায় লিলপবদ্ধ কখর রা খি অখনখকর উপকার হখত পাখর। 
  

লেষয॥ আপলন য ন আজ্ঞা কলরখতখেন, ত ন ঐ লবষখয় ফচষ্টা কলরব। 
  

স্বামীজী॥ ফয সাধ্নভজন বা অনুভূলত দ্বারা পখরর উপকার হয় না, মহাখমাহগ্রস্থ 

জীবকুখির কিযাণ সালধ্ত হয় না, কামকাঞ্চখনর গণ্ডী ফথখক মানুষখক ফবর হখত 

সহায়তা কখর না, এমন সাধ্ন-ভজখন েি লক? তুই বুজি মখন কলরস—একটট জীখবর 

বধন থাকখত ফতার মুজক্ত আখে? যত কাি তার উদ্ধার না হখি, ততকাি ফতাখকও 

জে লনখত হখব তাখক সাহাযয করখত, তাখক ব্রহ্মানুভূলত করাখত। িলত জীব ফয ফতারই 
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অে। এইজনরযই পরাখথ প কম প। ফতার স্ত্রী-পুত্রখক আপনার ফজখন তুই ফযমন তাখির 

সব পােীণ মেিকামনা কলরস, িলত জীখব য ন ফতার ঐরূপ টান হখব, ত ন বুিব—

ফতার ফভতর ব্রহ্ম জাগলরত হখিন, not a moment before (তার এক মুহতূ প আখগ 

নয়)। জালতবণ প-লনলব পখেখষ এই সব পােীণ মেিকামনা জাগলরত হখি তখব বুিব, তুই 

ideal-এর (আিখে পর) লিখক অগ্রসর হজিস। 
  

লেষয॥ এটট ফতা মহােয় ভয়ানক কথা—সকখির মুজক্ত না হইখি বযজক্তগত মুজক্ত হইখব 

না! ফকাথাও ফতা এমন অিরভুত লসদ্ধান্ত শুলন নাই! 
  

স্বামীজী॥ এক class (ফশ্রণীর) ফবিান্তবািীখির ঐরূপ মত আখে। তা াঁরা বখিন 

‘বযটষ্টগত মুজক্ত—মুজক্তর যথাথ প স্বরূপ নয়, সমটষ্টগত মুজক্তই মুজক্ত।’ অবেয ঐ মখতর 

ফিাষগুণ যখথষ্ট ফি ান ফযখত পাখর। 
  

লেষয॥ ফবিান্তমখত বযটষ্টভাবই ফতা বধখনর কারণ। ফসই উপালধ্গত লচৎসত্তাই 

কামকম পালিবখে বদ্ধ বলিয়া িতীত হন। লবচারবখি উপালধ্েূনয হইখি, লনলব পষয় হইখি 

িতযক্ষ লচেয় আত্মার বধন থালকখব লকরূখপ? যাহার জীবজগিালিখবাধ্ থাখক, তাহার 

মখন হইখত পাখর—সকখির মুজক্ত না হইখি তাহার মুজক্ত নাই। লকন্তু শ্রবণালি বখি মন 

লনুপালধ্ক হইয়া য ন িতযগরব্রহ্মময় হয়, ত ন তাহার লনকট জীবই বা ফকাথায়, 

আর জগৎই বা ফকাথায়?—লকেুই থাখক না। তাহার মুজক্ততখত্ত্বর অবখরাধ্ক লকেুই 

হইখত পাখর না। 
  

স্বামীজী॥ হা াঁ, তুই যা বিলেস, তাই অলধ্কাংে ফবিান্তবািীর লসদ্ধান্ত। উহা লনখিপাষও 

বখট। ওখত বযজক্তগত মুজক্ত অবুদ্ধ হয় না। লকন্তু ফয মখন কখর—আলম আব্রহ্ম 

জগৎটাখক আমার সখে লনখয় একসখে মুক্ত হব, তার মহািাণতাটা একবার ফভখব 

ফি  ফিল । 
  

লেষয॥ মহােয়, উহা উিারভাখবর পলরচায়ক বখট, লকন্তু োস্ত্রলবুদ্ধ বলিয়া মখন হয়। 
  

স্বামীজী লেখষযর কথাগুলি শুলনখত পাইখিন না, অনযমখন ফকান লবষয় ইতঃপূখব প 

ভালবখতলেখিন বলিয়া ফবাধ্ হইি। লকেুক্ষণ পখর বলিয়া উটেখিন, ‘ওখর, আমাখির লক 

কথা হজিি?’ ফযন পূখব পর সকি কথা ভুলিয়া লগয়াখেন! লেষয ঐ লবষয় স্মরণ করাইয়া 

ফিওয়ায় স্বামীজী বলিখিন, ‘লিনরাত ব্রহ্মলবষখয়র অনুধ্যান করলব। একান্তমখন ধ্যান 
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করলব। আর বুযত্থানকাখি হয় ফকান ফিাকলহতকর লবষখয়র অনুষ্ঠান করলব, না হয় 

মখন মখন ভাবলব—জীখবর, জগখতর উপকার ফহাক, সকখির িৃটষ্ট ব্রহ্মাবগাহী ফহাক। 

ঐরূপ ধ্ারাবালহক লচন্তাতরখের দ্বারাই জগখতর উপকার হখব। জগখতর ফকান 

সিনুষ্ঠানই লনরথ পক হয় না, তা ফসটট কাজই ফহাক, আর লচন্তাই ফহাক। ফতার 

লচন্তাতরখের িভাখব হয়খতা আখমলরকার ফকান ফিাখকর ভচতনয হখব।’ 
  

লেষয॥ মহােয়, আমার মন যাহাখত যথাথ প লনলব পষয় হয়, ফস লবষখয় আমাখক আেীব পাি 

কুন—এই জখেই ফযন তাহা হয়। 
  

স্বামীজী॥ তা হখব ভবলক। ঐকালন্তকতা থাকখি লনিয় হখব। 
  

লেষয॥ আপলন মনখক ঐকালন্তক কলরয়া লিখত পাখরন—ফস েজক্ত আখে, আলম জালন। 

আমাখক ঐরূপ কলরয়া লিন, ইহাই িাথ পনা। 
  

এইরূপ কথাবাতপা হইখত হইখত লেষযসহ স্বামীজী মখে আলসয়া উপলস্থত হইখিন। 

ত ন িেমীর ফজযাৎোর রজতধ্ারায় মখের উিযান ফযন প্লালবত হইখতলেি। 
  

৩৯ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০১ 

  

ফবিুড় মে স্থালপত হইবার সময় ভনটষ্ঠক লহন্দগুখণর মখধ্য অখনখক মখের আচার-

বযবহাখরর িলত তীব্র কটাক্ষ কলরখতন। লবিাত-িতযাগত স্বামীজী কতৃপক স্থালপত মখে 

লহন্দরু আচারলনষ্ঠা সব পথা িলতপালিত হয় না এবং ভক্ষযখভাজযালির বাে-লবচার নাই—

িধ্ানতঃ এই লবষয় িইয়া নানা স্থাখন আখিাচনা চলিত এবং ঐ কথায় লবশ্বাসী হইয়া 

োস্ত্রানলভজ্ঞ লহন্দনুামধ্ারী অখনখক সব পতযাগী সন্নযালসগখণর কায পকিাখপর অযথা 

লনন্দাবাি কলরত। ফনৌকায় কলরয়া মখে আলসবার কাখি লেষয সমখয় সমখয় ঐরূপ 

সমাখিাচনা স্বকখণ প শুলনয়াখে। তাহার মুখ  স্বামীজী ক নও ক নও ঐ-সকি 

সমাখিাচনা শুলনয়া বলিখতন, ‘হাতী চখি বাজারখম, কুত্তা ফভা াঁখক হাজার। সাধু্নখকা 

িুভপাব ফনলহ, যব লনখন্দ সংসার॥’৮০ ক নও বলিখতন, ‘ফিখে ফকান নূতন ভাব িচার 

হওয়ার সময় তার লবুখদ্ধ িাচীনপন্থীখির আখন্দািন িকৃলতর লনয়ম। জগখতর ধ্ম প-
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সংস্থাপকমাত্রখকই এই পরীক্ষায় উত্তীণ প হখত হখয়খে।’ আবার ক নও বলিখতন, 

‘Persecution (অনযায় অতযাচার) না হখি জগখতর লহতকর ভাবগুলি সমাখজর 

অন্ততখি সহখজ িখবে করখত পাখর না।’ সুতরাং সমাখজর তীব্র কটাক্ষ ও 

সমাখিাচনাখক স্বামীজী তা াঁহার নবভাব-িচাখরর সহায় বলিয়া মখন কলরখতন, ক নও 

উহার লবুখদ্ধ িলতবাি কলরখতন না বা তা াঁহার আলশ্রত গৃহী ও সন্নযালসগণখক িলতবাি 

কলরখত লিখতন না। সকিখক বলিখতন, ‘েিালভসলধহীন হখয় কাজ কখর যা, একলিন 

ওর েি লনিয়ই েিখব।’ স্বামীজীর শ্রীমুখ  এ-কথাও সব পিা শুনা যাইত, ‘ন লহ 

কিযাণকৃৎ কজিৎ িুগ পলতং তাত গিলত।’ 
  

লহন্দসুমাখজর এই তীব্র সমাখিাচনা স্বামীজীর িীিাবসাখনর পূখব প লকরূখপ অন্তলহপত 

হয়, আজ ফসই লবষখয় লকেু লিলপবদ্ধ হইখতখে। ১৯০১ খ্ীষ্টাখের ফম লক জনু মাখস 

লেষয একলিন মখে আলসয়াখে। স্বামীজী লেষযখক ফিল য়াই বলিখিনঃ ওখর, এক ানা 

রঘুনন্দখনর ‘অষ্টালবংেলত-তত্ত্ব’ েীগগীর আমার জখনয লনখয় আসলব। 
  

লেষয॥ আিা মহােয়। লকন্তু রঘুনন্দখনর স্মৃলত—যাহাখক কুসংস্কাখরর িুলড় বলিয়া 

বতপমান লেলক্ষত সম্প্রিায় লনখিপে কলরয়া থাখক, তাহা িইয়া আপলন লক কলরখবন? 

  

স্বামীজী॥ ফকন? রঘুনন্দন তিানীন্তন কাখির একজন লিগরগজ পজণ্ডত লেখিন; িাচীন 

স্মৃলতসকি সংগ্রহ কখর লহন্দরু ফিেকাখিাপখযাগী লনতযননলমলত্তক জক্রয়াকিাপ 

লিলপবদ্ধ কখর ফগখেন। সমত বােিা ফিে ফতা তা াঁর অনুোসখনই আজকাি চিফে। 

তখব তা াঁর ভতরী লহন্দজুীবখনর গভপাধ্ান ফথখক শ্মোনান্ত আচার-িণািীর কখোর বধখন 

সমাজ উৎপীলড়ত হখয়লেি। ফেৌচ-িস্রাখব, ফ খত-শুখত, অনয সকি লবষখয়র ফতা 

কথাই ফনই, সিাইখক লতলন লনয়খম বদ্ধ করখত িয়াস ফপখয়লেখিন। সমখয়র 

পলরবতপখন ফস বধন বহুকাি স্থায়ী হখত পারি না। সব পখিখে সব পকাখি জক্রয়াকাণ্ড, 

সমাখজর আচার-িণািী সব পিাই পলরবতপন হখয় যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পলরবলতপত 

হয় না। ভবলিক যুখগও ফি খত পালব জক্রয়াকাণ্ড ক্রখমই পলরবলতপত হখয় ফগখে। লকন্তু 

উপলনষখির জ্ঞানিকরণ আজ পয পন্ত একভাখব রখয়খে। তখব তার interpreters 

(বযা যাতা) অখনক হখয়খে—এইমাত্র। 
  

লেষয॥ আপলন রঘুনন্দখনর স্মৃলত িইয়া লক কলরখবন? 
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স্বামীজী॥ এবার মখে িুখগ পাৎসব করবার ইখি হখি। যলি  রচার সেরকুিান হয় ফতা 

মহামায়ার পুখজা করব। তাই িুখগ পাৎসব-লবলধ্ পড়বার ইখি হখয়খে। তুই আগামী 

রলববার য ন আসলব, ত ন ঐ পুাঁলথ ালন সংগররহ কখর লনখয় আসলব। 
  

লেষয॥ ফয আজ্ঞা। 
  

পখরর রলববাখর লেষয রঘুনন্দনকৃত ‘অষ্টালবংেলত-তত্ত্ব’ ক্রয় কলরয়া স্বামীজীর জনয 

মখে িইয়া আলসি। গ্রন্থ ালন আজজও মখের িাইখব্ররীখত রলহয়াখে। স্বামীজী 

পুতক ালন পাইয়া বড়ই  ুেী হইখিন এবং ঐ লিন হইখত উহা পাে কলরখত আরম্ভ 

কলরয়া চার পা াঁচ লিখনই গ্রন্থ ালন আখিযাপান্ত পাে কলরয়া ফেলিখিন। লেখষযর সখে 

সপ্তাহাখন্ত ফি া হইবার পর বলিখিনঃ ফতার ফিওয়া রঘুনন্দখনর স্মৃলত ালন সব পখড় 

ফেখিলে। যলি পালর ফতা এবার মার পূখজা করব। রঘুনন্দন বখিখেন, ‘নবমযাং 

পূজখয়ৎ ফিবীং কৃত্বা ুলধ্রকিপমমর’—মার ইিা হয় ফতা তাও করব। 
  

* * 

  

স্বামীজী মখে িথম িুগ পাপূজা কলরখত ইিা কলরখি শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী 

শ্রীশ্রীমাতাোকুরাণীর অনুমলতক্রখম লস্থর হইি, তা াঁহারই নাখম সঙ্কে কলরয়া পূজা 

হইখব। কলিকাতা কুমারটুিী হইখত িলতমা আনা হইি। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণিাি পূজক, 

স্বামী রামকৃষ্ণানখন্দর লপতা সাধ্ক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচায প তন্ত্রধ্ারক হইখিন। ফয 

লবল্ববৃক্ষমূখি বলসয়া স্বামীজী একলিন গান গালহয়া-লেখিন, ‘লবল্ববৃক্ষমূখি পালতখয় 

ফবাধ্ন, গখণখের কিযাখণ ফগৌরীর আগমন’—ফসই াখনই ফবাধ্নালধ্বাখসর সাধযপূজা 

সম্পন্ন হইি। যথাোস্ত্র মাখয়র পূজা লনব পালহত হইি; শ্রীশ্রীমাতাোকুরাণীর অনলভমত 

বলিয়া পশুবলিিান হয় নাই। গরীব-িুঃ ীলিগখক নারায়ণজ্ঞাখন পলরখতাষপূব পক 

ফভাজন করান িুখগ পাৎসখবর অনযতম িধ্ান অে লেি। ফবিুড় বালি ও উত্তরপাড়ার 

পলরলচত অপলরলচত অখনক ব্রাহ্মণপজণ্ডত লনমলন্ত্রত হইয়ালেখিন; তা াঁহারা সানখন্দ 

পূজায় ফযাগিান কখরন এবং পূজা িে পন কলরয়া তা াঁহাখির ধ্ারণা জখে ফয মখের 

সন্নযাসীরা যথাথ প লহন্দসুন্নযাসী। 
  

মহাষ্টমীর পূব পরাখত্র স্বামীজীর জ্বর হওয়ার পরলিন পূজায় ফযাগিান কলরখত পাখরন 

নাই; সলধক্ষখণ উটেয়া মহামায়ার চরখণ লতনবার পুষ্পািলি িিান কখরন। নবমীরাখত্র 
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শ্রীরামকৃখষ্ণর গাওয়া ি-ুএকটট গান গালহখিন। পূজা-ফেখষ শ্রীশ্রীমাতাোকুরাণীর দ্বারা 

যজ্ঞিলক্ষণান্ত করা হইি। িুগ পাপূজার পর মখে িক্ষ্মী ও েযামাপূজাও যথাোস্ত্র লনব পালহত 

হয়। 
  

অগ্রহায়ণ মাখসর ফেষভাখগ স্বামীজী তা াঁহার গভপধ্ালরণীর ইিায় বািযকাখির এক 

‘মানত’ পূজা সম্পন্ন কলরখত কািীঘাখট লগয়া গোোনাখন্ত লভজা-কাপখড় মাখয়র 

মজন্দখর িখবে কখরন। মাখয়র পািপখদ্মর সম্মখু  লতনবার গড়াগলড় ফিন, সাতবার 

মজন্দর িিলক্ষণ কখরন এবং নাটমজন্দখরর পজিমপাখশ্ব প অনাবৃত চত্বখর বলসয়া লনখজই 

ফহাম কখরন। এই-সকি কথা বলিবার পর স্বামীজী লেষযখক বলিখিন, ‘কািীঘাখট 

এ নও ফকমন উিার ভাব ফি িুম; আমাখক লবিাত-িতযাগত লবখবকানন্দ বখি 

ফজখনও মজন্দখরর অধ্যক্ষগণ মজন্দখর িখবে করখত ফকান বাধ্াই ফিনলন; বরং পরম 

সমািখর মজন্দরমখধ্য লনখয় লগখয় যখথি পুখজা করখত সাহাযয কখরলেখিন।’ 
  

ফবিান্তবািী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও স্বামীজী আচায প েঙ্কখরর মত পূজানুষ্ঠানালির িলত 

শ্রদ্ধাবানর ও অনুরাগী লেখিন। 
  

  
  

৪০ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—মাচপ, ১৯০২১ 

  

  
  

আজ শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর মহামখহাৎসব—এই উৎসবই স্বামীজী ফেষ ফিল য়া 

লগয়াখেন। উৎসখবর লকেু পূব প হইখত স্বামীজীর েরীর অসুস্থ। উপর হইখত নাখমন না, 

চলিখত পাখরন না, পা েুলিয়াখে। ডাক্তাখররা ফবেী কথাবাতপা বলিখত লনখষধ্ 

কলরয়াখেন। 
  

লেষয শ্রীশ্রীোকুখরর উখদ্দখে সংসৃ্কত ভাষায় একটট তব রচনা কলরয়া উহা োপাইয়া 

আলনয়াখে। আলসয়াই স্বালমপািপদ্ম িে পন কলরখত উপখর লগয়াখে। স্বামীজী ফমখজখত 

অধ্ প-োলয়ত অবস্থায় বলসয়ালেখিন। লেষয আলসয়াই স্বামীজীর শ্রীপািপদ্ম হৃিখয় ও 
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মতখক স্পে প কলরখি এবং আখত আখত পাখয় হাত বুিাইয়া লিখত িালগি। স্বামীজী 

লেষয-রলচত তবটট পলড়খত আরম্ভ কলরবার পূখব প তাহাখক বলিখিন, ‘ ুব আখত আখত 

পাখয় হাত বুলিখয় ফি, পা ভালর টাটটখয়খে।’ লেষয তিনুরূপ কলরখত িালগি। 
  

তব-পাোখন্ত স্বামীজী হৃষ্টলচখত্ত বলিখিন, ‘ফবে হখয়খে।’ 
  

স্বামীজীর োরীলরক অসুস্থতা এতিূর বালড়য়াখে ফয, তা াঁহাখক ফিল য়া লেখষযর বুক 

োটটয়া কান্না আলসখত িালগি। 
  

স্বামীজী॥ (লেখষযর মখনাভাব বুজিখত পালরয়া) লক ভাবলেস? েরীরটা জখেখে, আবার 

মখর যাখব। ফতাখির ফভতখর আমার ভাবগুলির লকেু-লকেুও যলি ঢুকুখত ফপখর থালক, 

তাহখিই জানব ফিহটা ধ্রা সাথ পক হখয়খে। 
  

লেষয॥ আমরা লক আপনার িয়ার উপযুক্ত আধ্ার? লনজগুখণ িয়া কলরয়া যাহা কলরয়া 

লিয়াখেন, তাহাখতই লনখজখক ফসৌভাগযবানর মখন হয়। 
  

স্বামীজী॥ সব পিা মখন রাল স, তযাগই হখি মূিমন্ত্র। এ মখন্ত্র িীলক্ষত না হখি ব্রহ্মালিরও 

মুজক্তর উপায় ফনই। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপনার শ্রীমু  হইখত ঐ কথা লনতয শুলনয়া এত লিখনও উহার ধ্ারণা 

হইি না, সংসারাসজক্ত ফগি না—ইহা লক কম পলরতাখপর কথা! আলশ্রত িীন সন্তানখক 

আেীব পাি কুন, যাহাখত েীঘ্র উহা িাখণ িাখণ ধ্ারণা হয়। 
  

স্বামীজী॥ তযাগ লনিয় আসখব, তখব লক জালনস ‘কাখিনাত্মলন লবন্দলত’—সময় না 

এখি হয় না। কতকগুলি িাগরজে-সংস্কার ফকখট ফগখিই তযাগ েুখট ফবখরাখব। 
  

কথাগুলি শুলনয়া লেষয অলত কাতরভাখব স্বামীজীর পািপদ্ম ধ্ারণ কলরয়া বলিখত 

িালগি, ‘মহােয়, এ িীন িাসখক জখে জখে পািপখদ্ম আশ্রয় লিন—ইহাই একান্ত 

িাথ পনা। আপনার সখে থালকখি ব্রহ্মজ্ঞানিাখভও আমার ইিা হয় না।’ 
  

স্বামীজী উত্তখর লকেুই না বলিয়া অনযমনস্ক হইয়া লক ভালবখত িালগখিন। লেখষযর মখন 

হইি, লতলন ফযন িূরিৃটষ্ট-চক্রবাখি তা াঁহার ভাবী জীবখনর েলব ফিল খত িালগখিন। 

লকেুক্ষণ পখর বলিখিন, ‘ফিাখকর গুিখতান ফিখ  কী আর হখব? আজ আমার কাখে 
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থাক। আর লনরিনখক ফডখক ফিাখর বলসখয় ফি, ফকউ ফযন আমার কাখে এখস লবরক্ত 

না কখর।’ লেষয ফিৌলড়য়া লগয়া স্বামী লনরিনানন্দখক স্বামীজীর আখিে জানাইি। 

লতলনও সকি কায প উখপক্ষা কলরয়া, মাথায় পাগলড় বা াঁলধ্য়া, হাখত িাটে িইয়া স্বামীজীর 

ঘখরর িরজার সম্মুখ  আলসয়া বলসখিন। 
  

অনন্তর ঘখরর দ্বার ুদ্ধ কলরয়া লেষয পুনরায় স্বামীজীর কাখে আলসি। মখনর সাখধ্ 

আজ স্বামীজীর ফসবা কলরখত পালরখব ভালবয়া তাহার মন আনখন্দ উৎেুল্ল! স্বামীজীর 

পিখসবা কলরখত কলরখত ফস বািখকর নযায় যত মখনর কথা স্বামীজীখক  ুলিয়া বলিখত 

িালগি, স্বামীজীও হাসযমুখ  তাহার িশ্নালির উত্তর ধ্ীখর ধ্ীখর লিখত িালগখিন। 

এইরূখপ ফসলিন কাটটখত িালগি। 
  

স্বামীজী॥ আমার মখন হয়, এভাখব এ ন আর োকুখরর উৎসব না হখয় অনয-ভাখব 

হয় ফতা ফবে হয়। একলিন নয়, চার-পা াঁচ লিন ধ্খর উৎসব হখব। ১ম লিন হয়খতা 

োস্ত্রালি-পাে ও বযা যা হি। ২য় লিন ফবিখবিান্তালির লবচার ও মীমাংসা হি। ৩য় লিন 

Question-Class (িখশ্নাত্তর) হি। তার পরলিন চাই লক Lecture (বকর তৃতা) হি। ফেষ 

লিখন এ ন ফযমন মখহাৎসব হয়, ফতমলন হি। িুগ পাপূজা ফযমন চার লিন ধ্খর হয়, 

ফতমলন। ঐরূখপ উৎসব করখি ফেষ লিন োড়া অপর কয়লিন অবেয োকুখরর 

ভক্তমণ্ডিী লভন্ন আর ফকউ ফবাধ্ হয় বড় একটা আসখত পারখব না। তা নাই বা এি। 

বহু ফিাখকর গুিখতান হখিই ফয োকুখরর ভাব  ুব িচার হি, তা ফতা নয়। 
  

লেষয॥ মহােয়, ইহা আপনার সুন্দর কেনা; আগামী বাখর তাহাই করা যাইখব। 

আপনার ইিা হইখি সব হইখব। 
  

স্বামীজী॥ আর বাবা, ও-সব করখত মন যায় না। এ ন ফথখক ফতারা ও-সব কলরস। 
  

লেষয॥ মহােয়, এবার কীতপখনর অখনক িি আলসয়াখে। 
  

ঐ কথা শুলনয়া স্বামীজী উহা ফিল বার জনয ঘখরর িলক্ষণলিখকর মখধ্যর জানািার 

ফরলিং ধ্লরয়া উটেয়া িা াঁড়াইখিন এবং সমাগত অগলণত ভক্তমণ্ডিীর লিখক চালহয়া 

রলহখিন। অেক্ষণ ফিল য়াই আবার বলসখিন। িা াঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াখে বুজিয়া লেষয 

তা াঁহার মতখক আখত আখত বযজন কলরখত িালগি। 
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স্বামীজী॥ ফতারা হজিস োকুখরর িীিার actors (অলভখনতা)। এর পখর আমাখির কথা 

ফতা ফেখড়ই ফি, ফিাখক ফতাখিরও নাম করখব। এই ফয-সব তব লি লেস, এর পর 

ফিাখক ভজক্তমুজক্ত-িাখভর জনয এইসব তব পাে করখব। জানলব, আত্মজ্ঞানিাভই 

পরম সাধ্ন। অবতারপুুষরূপী জগি র্গুুর িলত ভজক্ত হখিই ঐ জ্ঞান কাখি 

আপলনই েুখট ফবখরাখব। 
  

লেষয॥ (অবাক হইয়া) মহােয়, আমার ঐ জ্ঞান িাভ হইখব ফতা? স্বামীজী॥ োকুখরর 

আেীব পাখি ফতার জ্ঞান-ভজক্ত হখব। লকন্তু সংসারাশ্রখম ফতার লবখেষ ফকান সু  হখব না। 
  

লেষয॥ (লবষণ্ণ ও লচলন্তত ভাখব) আপলন যলি িয়া কলরয়া মখনর বধনগুলি কাটটয়া ফিন 

তখবই উপায়; নতুবা এ িাখসর উপায়ান্তর নাই। আপলন শ্রীমুখ র বাণী লিন, ফযন এই 

জখেই মুক্ত হখয় যাই। 
  

স্বামীজী॥ ভয় লক? য ন এ াখন এখস পখড়লেস, ত ন লনিয় হখয় যাখব। লেষয॥ 

(স্বামীজীর পািপদ্ম ধ্লরয়া কাাঁলিখত কাাঁলিখত) এবার আমায় উদ্ধার কলরখত হইখবই 

হইখব। 
  

স্বামীজী॥ ফক কার উদ্ধার করখত পাখর বি? গুু ফকবি কতকগুলি আবরণ িূর কখর 

লিখত পাখর। ঐ আবরণগুখিা ফগখিই আত্মা আপনার ফগৌরখব আপলন ফজালতষ্মানর 

হখয় সূখয পর মত িকাে পান। 
  

লেষয॥ তখব োখস্ত্র কৃপার কথা শুলনখত পাই ফকন? 

  

স্বামীজী॥ কৃপা মাখন লক জালনস? লযলন আত্ম-সাক্ষাৎকার কখরখেন, তা াঁর ফভতখর 

একটা মহােজক্ত ফ খি। তা াঁখক centre (ফকন্দ্র) কখর লকেুিূর পয পন্ত radius (বযাসাধ্ প) 

লনখয় ফয একটা circle (বৃত্ত) হয়, ফসই circle-এর (বৃখত্তর) ফভতর যারা এখস পখড়, তারা 

ঐ আত্মলবৎ সাধু্র ভাখব অনুিালণত হয় অথ পাৎ ঐ সাধু্র ভাখব তারা অলভভূত হখয় 

পখড়। সুতরাং সাধ্ন-ভজন না কখরও তারা অপূব প আধ্যাজত্মক েখির অলধ্কারী হয়। 

এখক যলি কৃপা বলিস ফতা বি। 
  

লেষয॥ এ োড়া আর ফকানরূপ কৃপা নাই লক, মহােয়? 
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স্বামীজী॥ তাও আখে। য ন অবতার আখসন, ত ন তা াঁর সখে সখে মুক্ত মুমুকু্ষ 

পুুখষরা সব তা াঁর িীিার সহায়তা করখত েরীর ধ্ারণ কখর আখসন। ফকাটট জখের 

অধকার ফকখট এক জখে মুক্ত কখর ফিওয়া ফকবি মাত্র অবতাখররাই পাখরন। এরই 

মাখন কৃপা। বুিলি? লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। লকন্তু যাহারা তা াঁহার িে পন পাইি না, তাহাখির 

উপায় লক? 

  

স্বামীজী॥ তাখির উপায় হখি—তা াঁখক ডাকা। ফডখক ফডখক অখনখক তা াঁর ফি া পায়, 

টেক এমলন আমাখির মত েরীর ফি খত পায় এবং তা াঁর কৃপা পায়। 
  

লেষয॥ মহােয়, োকুখরর েরীর যাইবার পর আপলন তা াঁহার িে পন পাইয়াখেন লক? 

  

স্বামীজী॥ োকুখরর েরীর যাবার পর, আলম লকেুলিন গাজীপুখর পওহারী বাবার সে 

কলর। পওহারী বাবার আশ্রখমর অনলতিূখর একটা বাগাখন ঐ সময় আলম থাকতুম। 

ফিাখক ফসটাখক ভূখতর বাগান বিত। লকন্তু আমার তাখত ভয় হত না; জালনস ফতা 

আলম ব্রহ্মনিতয, ভূত-েুখতর ভয় বড় রাল লন। ঐ বাগাখন অখনক ফনবুগাে, লবতর 

েিত। আমার ত ন অতযন্ত ফপখটর অসু , আবার তার ওপর ফস াখন ুটট লভন্ন 

অনয লকেু লভক্ষা লমিত না। কাখজই হজখমর জনয  ুব ফনবু ফ তুম। পওহারী বাবার 

কাখে যাতায়াত কখর তা াঁখক  ুব ভাি িাগি। লতলনও আমায়  ুব ভািবাসখত িাগখিন। 

একলিন মখন হি, শ্রীরামকৃষ্ণখিখবর কাখে এত কাি ফথখকও এই ুগ্ন েরীরটাখক িৃঢ় 

করবার ফকান উপায়ই ফতা পাইলন। পওহারী বাবা শুখনলে, হেখযাগ জাখনন। এাঁর কাখে 

হেখযাখগর জক্রয়া ফজখন লনখয় েরীরটাখক িৃঢ় কখর ফনবার জনয এ ন লকেুলিন সাধ্ন 

করব। জালনস ফতা আমার বাোখির মত ফরাক। যা মখন করব, তা করবই। ফয লিন 

িীক্ষা ফনব মখন কখরলে, তার আখগর রাখত্র একটা  াটটয়ায় শুখয় ভাবলে, এমন সময় 

ফিল —োকুর আমার িলক্ষণ পাখে িা াঁলড়খয় একিৃখষ্ট আমার পাখন ফচখয় আখেন, ফযন 

লবখেষ িুঃল ত হখয়খেন। তা াঁর কাখে মাথা লবলকখয়লে, আবার অপর একজনখক গুু 

করব—এই কথা মখন হওয়ায় িশ্ছজ্জত হখয় তা াঁর লিখক তালকখয় রইিুম। এইরূখপ 

ফবাধ্হয় ২।৩ ঘো গত হি; ত ন লকন্তু আমার মু  ফথখক ফকান কথা ফবখরাি না। 

তারপর হোৎ লতলন অন্তলহপত হখিন। োকুরখক ফিখ  মন এক-রকম হখয় ফগি, 

কাখজই ফস লিখনর মত িীক্ষা ফনবার সঙ্কে স্থলগত রা খত হি। ি-ুএক লিন বাখি 

আবার পওহারী বাবার লনকট মন্ত্র ফনবার সঙ্কে উেি। ফসলিন রাখত্রও আবার োকুখরর 

আলবভপাব হি—টেক আখগর লিখনর মত। এইভাখব উপযু পপলর একুে লিন োকুখরর 
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িে পন পাবার পর, িীক্ষা ফনবার সঙ্কে এখকবাখর তযাগ করিুম। মখন হি, য নই মন্ত্র 

ফনব মখন করলে, ত নই য ন এইরূপ িে পন হখি, ত ন মন্ত্র লনখি অলনষ্ট ভব ইষ্ট হখব 

না। 
  

লেষয॥ মহােয়, োকুখরর েরীর-রক্ষার পর ক নও তা াঁহার সখে আপনার ফকান কথা 

হখয়লেি লক? 

  

স্বামীজী ফস কথার ফকান উত্তর না লিয়া লনব পাক হইয়া রলহখিন।  ালনক বাখি লেষযখক 

বলিখিনঃ োকুখরর যারা িে পন ফপখয়খে, তারা ধ্নয! ‘কুিং পলবত্রং জননী কৃতাথ পা।’ 

ফতারাও তা াঁর িে পন পালব। য ন এ াখন এখস পখড়লেস, ত ন ফতারা এ ানকার ফিাক। 

‘রামকৃষ্ণ’ নাম ধ্খর ফক ফয এখসলেখিন, ফকউ লচনখি না। এই ফয তা াঁর অন্তরে, 

সাখোপাে—এরাও তা াঁর োওর পায়লন। ফকউ ফকউ লকেু লকেু ফপখয়খে মাত্র। পখর 

সকখি বুিখব। এই ফয রা াি-টা াি যারা তা াঁর এখসখে—এখিরও ভুি হখয় যায়। 

অখনযর কথা আর লক বিব! 
  

এইরূপ কথা হইখতখে, এমন সময় স্বামী লনরিনানন্দ দ্বাখর আঘাত করায় লেষয 

উটেয়া তা াঁহাখক জজজ্ঞাসা কলরি, ‘ফক এখসখে?’ লতলন বলিখিন, ‘ভলগনী লনখবলিতা ও 

অপর ি-ুচার জন ইংখরজ মলহিা।’ লেখষযর মুখ  ঐ কথা শুলনয়া স্বামীজী বলিখিন, 

‘ঐ আি াল্লাটা ফি ফতা।’ লেষয উহা আলনয়া লিখি লতলন সব পাে ঢালকয়া সভয-ভবয হইয়া 

বলসখিন এবং লেষয দ্বার  ুলিয়া লিি। ভলগনী লনখবলিতা ও অপর মলহিারা িখবে 

কলরয়া ফমখজখতই বলসখিন এবং স্বামীজীর োরীলরক কুেিালি জজজ্ঞাসা কলরয়া 

সামানয কথাবাতপার পখরই চলিয়া ফগখিন। স্বামীজী লেষযখক বলিখিন, ‘ফি লেস—এরা 

ফকমন সভয! বাোিী হখি আমার অসু  ফিখ ও অন্ততঃ আধ্ ঘো বকাত।’ লেষয 

আবার িরজা বধ কলরয়া স্বামীজীখক তামাক সাজজয়া লিি। 
  

ফবিা িায় ২॥টা; ফিাখকর  ুব লভড় হইয়াখে। মখের জলমখত লতি-পলরমাণ স্থান নাই। 

কত কীতপন, কত িসাি-লবতরণ হইখতখে—তাহার সীমা নাই! স্বামীজী লেখষযর মন 

বুজিয়া বলিখিন, ‘একবার নয় ফিখ  আয়,  ুব েীগগীর আসলব লকন্তু।’ লেষযও আনখন্দ 

বালহর হইয়া উৎসব ফিল খত ফগি। স্বামী লনরিনানন্দ দ্বাখর পূব পবৎ বলসয়া রলহখিন। 
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আন্দাজ িে লমলনট বাখি লেষয লেলরয়া আলসয়া স্বামীজীখক উৎসখবর লভখড়র কথা 

বলিখত িালগি। 
  

স্বামীজী॥ কত ফিাক হখব? 

  

লেষয॥ পঞ্চাে হাজার। 
  

লেখষযর কথা শুলনয়া স্বামীজী উটেয়া িা াঁড়াইখিন এবং ফসই জনসঙ্ঘ ফিল য়া বলিখিন, 

‘বড়খজার লতলরে হাজার।’ 
  

উৎসখবর লভড় ক্রখম কলময়া আলসি। ফবিা ৪॥টার সময় স্বামীজীর ঘখরর িরজা 

জানািা সব  ুলিয়া ফিওয়া হইি। লকন্তু তা াঁহার েরীর অসুস্থ থাকায় কাহাখকও তা াঁহার 

লনকখট যাইখত ফিওয়া হইি না। 
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৯. স্বামী-চিষ্য-সংবাদ ৪১-৪৬ 

৪১ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০২ 

  

  
  

পূব পবে হইখত লেলরবার পর স্বামীজী মখেই থালকখতন এবং মখের কাখজর তত্ত্বাবধ্ান 

কলরখতন; ক নও ক নও ফকান কাজ স্বহখত সম্পন্ন কলরয়া অখনক সময় অলতবালহত 

কলরখতন। ক নও লনজ হখত মখের জলম ফকাপাইখতন, ক নও গােপািা েিেুখির 

বীজ ফরাপণ কলরখতন, আবার ক নও বা চাকরবাকখরর বযারাম হওয়ায় ঘরদ্বাখর িা াঁট 

পখড় নাই ফিল য়া লনজ হখত িা াঁটা ধ্লরয়া ঐসকি পলরষ্কার কলরখতন। যলি ফকহ তাহা 

ফিল য়া বলিখতন, ‘আপলন ফকন!’ তাহা হইখি স্বামীজী বলিখতন, ‘তা হিই বা। 

অপলরষ্কার থাকখি মখের সকখির ফয অসু  করখব!’ 
  

ঐ কাখি লতলন মখে কতকগুলি গাভী, হা াঁস, কুকুর ও োগি পুলষয়ালেখিন। বড় একটা 

োগিখক ‘হংসী’ বলিয়া ডালকখতন ও তারই িুখধ্ িাখত চা  াইখতন। ফোট একটট 

োগিোনাখক ‘মটু’ বলিয়া ডালকখতন ও আির কলরয়া তাহার গিায় ঘুেুর পরাইয়া 

লিয়ালেখিন। োগিোনাটা আির পাইয়া স্বামীজীর পাখয় পাখয় ফবড়াইত এবং স্বামীজী 

তাহার সখে পা াঁচ বেখরর বািখকর মত ফিৌড়াখিৌলড় কলরয়া ফ িা কলরখতন। মেিে পখন 

নবাগত বযজক্তরা তা াঁহার পলরচয় পাইয়া এবং তা াঁহাখক ঐরূপ ফচষ্টায় বযাপৃত ফিল য়া 

অবাক হইয়া বলিত, ‘ইলনই লবশ্বলবজয়ী স্বামী লবখবকানন্দ!’ লকেুলিন পখর ‘মটু’ মলরয়া 

যাওয়ায় স্বামীজী লবষণ্ণলচখত্ত লেষযখক বলিয়ালেখিন, ‘ফি র, আলম ফযটাখকই একটু 

আির করখত যাই, ফসটাই মখর যায়।’ 
  

মখের জলমর জেি সাে কলরখত এবং মাটট কাটটখত িলত বেখরই কতকগুলি স্ত্রী-

পুুষ সা াঁওতাি আলসত। স্বামীজী তাহাখির িইয়া কত রে কলরখতন এবং তাহাখির 

সু িুঃখ র কথা শুলনখত কত ভািবালসখতন। 
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সা াঁওতািখির মখধ্য একজখনর নাম লেি ‘ফকষ্টা’। স্বামীজী ফকষ্টাখক বড় ভািবালসখতন। 

কথা কলহখত আলসখি ফকষ্টা ক নও ক নও স্বামীজীখক বলিত, ‘ওখর স্বামী বাপ, তুই 

আমাখির কাখজর ফবিা এ ানখক আলসস না, ফতার সখে কথা বিখি আমাখির কাজ 

বধ হখয় যায়; পখর বুখড়াবাবা এখস বখক।’ কথা শুলনয়া স্বামীজীর ফচা  েিেি কলরত 

এবং বলিখতন, ‘না না, বুখড়াবাবা (স্বামী অনদ্বতানন্দ) বকখব না; তুই ফতাখির ফিখের 

িুখটা কথা বি।’ ইহা বলিয়া তাহাখির সাংসালরক সু িুঃখ র কথা পালড়খতন। 
  

একলিন স্বামীজী ফকষ্টাখক বলিখিন, ‘ওখর, ফতারা আমাখির এ াখন  ালব?’ ফকষ্টা 

বলিি, ‘আমরা ফয ফতাখির ফো াঁয়া এ ন আর  াই না; এ ন ফয লবখয় হখয়খে, ফতাখির 

ফো াঁয়া নুন ফ খি জাত যাখবখর বাপ।’ স্বামীজী বলিখিন, ‘নুন ফকন  ালব? নুন না লিখয় 

তরকালর ফরাঁখধ্ ফিখব। তা হখি ফতা  ালব?’ ফকষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইি। অনন্তর 

স্বামীজীর আখিখে মখে ঐ সা াঁওতািখির জনয িুলচ, তরকালর, ফমোই, মণ্ডা, িলধ্ 

ইতযালি ফযাগাড় করা হইি এবং লতলন তাহাখির বসাইয়া  াওয়াইখত িালগখিন।  াইখত 

 াইখত ফকষ্টা বলিি, ‘হা াঁখর স্বামী বাপ, ফতার এমন জজলনষটা ফকাথা ফপলি? হামরা 

এমনটা ক নও  াইলন।’ স্বামীজী তাহাখির পলরখতাষ কলরয়া  াওয়াইয়া বলিখিন, 

‘ফতারা ফয নারায়ণ; আজ আমার নারায়খণর ফভাগ ফিওয়া হি।’ স্বামীজী ফয িলরদ্র 

নারায়ণখসবার কথা বলিখতন, তাহা লতলন লনখজ এইরূখপ অনুষ্ঠান কলরয়া ফি াইয়া 

লগয়াখেন। 
  

আহারাখন্ত সা াঁওতািরা লবশ্রাম কলরখত ফগখি স্বামীজী লেষযখক বলিখিন, ‘এখির 

ফি িুম ফযন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরি লচত্ত, এমন অকপট অকৃজত্রম ভািবাসা 

আর ফিল লন!’ অনন্তর মখের সন্নযালসবগ পখক িক্ষয কলরয়া বলিখত িালগখিনঃ 

  

ফি র, এরা ফকমন সরি! এখির লকেু িুঃ  িূর করখত পারলব? নতুবা ফগুয়া পখর আর 

লক হি? ‘পরলহতায়’ সব পস্ব-অপ পণ—এরই নাম যথাথ প সন্নযাস। এখির ভাি জজলনষ 

ক নও লকেু ফভাগ হয়লন।। ইিা হয়—মে-েট সব লবক্রী কখর লিই, এইসব গরীব 

িুঃ ী িলরদ্র নারায়ণখির লবলিখয় লিই, আমরা ফতা গােতিা সার কখরইলে। আহা! 

ফিখের ফিাক ফ খত পরখত পাখি না! আমরা ফকানর িাখণ মুখ  অন্ন তুিলে? ওখিখে 

য ন লগখয়লেিুম, মাখক কত বিিুম, ‘মা! এ াখন ফিাক েুখির লবোনায় শুখি, চব প-

চুষয  াখি, কী না ফভাগ করখে! আর আমাখির ফিখের ফিাকগুখিা না ফ খত ফপখয় 

মখর যাখি। মা! তাখির ফকান উপায় হখব না?’ ওখিখে ধ্ম প-িচার করখত যাওয়ার 
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আমার এই আর একটা উখদ্দেয লেি ফয, এখিখের ফিাখকর জনয যলি অন্নসংস্থান 

করখত পালর। 
  

ফিখের ফিাখকরা িুখবিা িুমুখো ফ খত পায় না ফিখ  এক এক সময় মখন হয়—ফেখি 

লিই ফতার ো াঁ বাজান ঘোনাড়া; ফেখি লিই ফতার ফি াপড়া ও লনখজ মুক্ত হবার ফচষ্টা; 

সকখি লমখি গা াঁখয় গা াঁখয় ঘুখর, চলরত্র ও সাধ্না-বখি বড়খিাকখির বুজিখয়, কলড়পালত 

ফযাগাড় কখর লনখয় আলস এবং িলরদ্র নারায়ণখির ফসবা কখর জীবনটা কাটটখয় লিই।v 

  

আহা, ফিখে গরীব-িুঃ ীর জনয ফকউ ভাখব না ফর! যারা জালতর ফমুিণ্ড, যাখির 

পলরশ্রখম অন্ন জোখি, ফয ফমথর-মুদ্দােরাে একলিন কাজ বধ করখি েহখর 

হাহাকার রব ওখে—হায়! তাখির সহানুভূলত কখর, তাখির সুখ  িুঃখ  সান্ত্বনা ফিয়, 

ফিখে এমন ফকউ ফনই ফর! এই ফি না—লহন্দখুির সহানুভূলত না ফপখয় মান্দ্রাজ-

অঞ্চখি হাজার হাজার ফপলরয়া জক্রিান হখয় যাখি। মখন কলরসলন ফকবি ফপখটর 

িাখয় জক্রিান হয়, আমাখির সহানুভূলত পায় না বখি। আমরা লিনরাত ফকবি তাখির 

বিলে—‘েুাঁসখন েুাঁসখন।’ ফিখে লক আর িয়াধ্ম প আখে ফর বাপ! ফকবি েুাঁৎমাগীর িি! 

অমন আচাখরর মুখ  মার িা াঁটা, মার িালথ! ইিা হয়, ফতার েুাঁৎমাখগ পর গণ্ডী ফভখে 

ফেখি এ লন যাই—‘ফক ফকাথায় পলতত-কাোি িীন-িলরদ্র আলেস’ বখি তাখির 

সকিখক োকুখরর নাখম ফডখক লনখয় আলস। এরা না উেখি মা জাগখবন না। আমরা 

এখির অন্নবখস্ত্রর সুলবধ্া যলি না করখত পারিুম, তখব আর লক হি?হায়! এরা 

িুলনয়ািালর লকেু জাখন না, তাই লিনরাত ফ খটও অেন-বসখনর সংস্থান করখত পারখে 

না। ফি—সকখি লমখি এখির ফচা   ুখি। আলম লিবয ফচাখ  ফি লে, এখির ও আমার 

ফভতর একই ব্রহ্ম—একই েজক্ত রখয়খেন, ফকবি লবকাখের তারতময মাত্র। সব পাখে 

রক্তসঞ্চার না হখি ফকান ফিে ফকান কাখি ফকাথাও উখেখে ফিখ লেস? একটা অে 

পখড় ফগখি, অনয অে সবি থাকখিও ঐ ফিহ লনখয় ফকান বড় কাজ আর হখব না—

এ লনিয় জানলব। 
  

লেষয॥ মহােয়, এ ফিখের ফিাখকর লভতর এত লবলভন্ন ধ্ম প, লবলভন্ন ভাব। ইহাখির লভতর 

সকখির লমি হওয়া ফয বড় কটেন বযাপার। 
  

স্বামীজী॥ (সখক্রাখধ্) ফকান কাজ কটেন বখি মখন করখি ফহথায় আর আলসসলন। 

োকুখরর ইিায় সব লিকর  ফসাজা হখয় যায়। ফতার কাজ হখি িীনিুঃ ীর ফসবা করা 
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জালতবণ প লনলব পখেখষ। তার েি লক হখব না হখব, ফভখব ফতার িরকার লক? ফতার কাজ 

হখি কাজ কখর যাওয়া, পখর সব আপনা-আপলন হখয় যাখব। আমার কাখজর ধ্ারা 

হখি—গখড় ফতািা, যা আখে ফসটাখক ভাো নয়। জগখতর ইলতহাস পখড় ফি , এক 

একজন মহাপুুষ এক-একটা সমখয় এক-একটা ফিখে ফযন ফকন্দ্রস্বরূপ হখয় িা াঁলড়খয় 

লেখিন। তা াঁখির ভাখব অলভভূত হখয় েতসহস্র ফিাক জগখতর লহতসাধ্ন কখর ফগখে। 

ফতারা সব বুজদ্ধমানর ফেখি, ফহথায় এত লিন আসলেস। লক করলি বি লিলক? পরাখথ প 

একটা জে লিখত পারলিলন? আবার জখে এখস ত ন ফবিান্ত-ফেিান্ত পড়লব। এবার 

পরখসবায় ফিহটা লিখয় যা, তখব জানব—আমার কাখে আসা সাথ পক হখয়খে। 
  

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী এখিাখথখিাভাখব বলসয়া তামাক  াইখত  াইখত গভীর লচন্তায় 

মগ্ন থালকখিন। লকেুক্ষণ বাখি বলিখিনঃ 

  

আলম এত তপসযা কখর এই সার বুখিলে ফয, জীখব জীখব লতলন অলধ্ষ্ঠান হখয় আখেন; 

তা োড়া ঈশ্বর-লেশ্বর লকেুই আর ফনই।—‘জীখব ফিম কখর ফযই জন, ফসই জন 

ফসলবখে ঈশ্বর।’ 
  

ফবিা িায় ফেষ হইয়া আলসি। স্বামীজী ফিাতিায় উটেখিন এবং লবোনায় শুইয়া 

লেষযখক বলিখিন, ‘পা িুখটা একটু টটখপ ফি।’ লেষয অিযকার কথাবাতপায় ভীত ও 

তলম্ভত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইখত পালরখতলেি না, এ ন সাহস পাইয়া িেুল্লমখন 

স্বামীজীর পিখসবা কলরখত বলসি। লকেুক্ষণ পখর স্বামীজী তাহাখক সখম্বাধ্ন কলরয়া 

বলিখিন, ‘আজ যা বখিলে, ফস-সব কথা মখন ফগাঁখথ রা লব। ভুলিসলন ফযন।’ 
  

৪২ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০২ 

  

  
  

আজ েলনবার। সধযায় িাক্কাখি লেষয মখে আলসয়াখে। মখে এ ন সাধ্ন-ভজন জপ-

তপসযার  ুব ঘটা। স্বামীজী আখিে কলরয়াখেন—লক ব্রহ্মচারী, লক সন্নযাসী সকিখকই 

অলত িতুযখষ উটেয়া োকুরঘখর জপ-ধ্যান কলরখত হইখব। স্বামীজীর লনদ্রা একিকার 
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নাই বলিখিই চখি, রাজত্র লতনটা হইখত েযযাতযাগ কলরয়া উটেয়া বলসয়া থাখকন। একটা 

ঘো ফকনা হইয়াখে; ফেষরাখত্র সকখির ঘুম ভাোইখত ঐ ঘো মখের িলত ঘখরর 

লনকট সখজাখর বাজান হয়। 
  

লেষয মখে আলসয়া স্বামীজীখক িণাম কলরবামাত্র লতলন বলিখিনঃ 

  

ওখর, মখে এ ন ফকমন সাধ্ন-ভজন হখি! সকখিই ফেষরাখত্র ও সধযার সময় 

অখনকক্ষণ ধ্খর জপধ্যান কখর। ঐ ফি , ঘো আনা হখয়খে; ঐ লিখয় সবার ঘুম 

ভাোন হয়। সকিখকই অুখণািখয়র পূখব প ঘুম ফথখক উেখত হয়। োকুর বিখতন, 

‘সকাি-সধযায় মন  ুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাখক, ত নই একমখন ধ্যান করখত হয়।’ 
  

োকুখরর ফিহ যাবার পর আমরা বরানগখরর মখে কত জপ ধ্যান করতুম। লতনটার 

সময় সব সজাগ হতুম। ফেৌচাখন্ত ফকউ চান কখর, ফকউ না কখর োকুরঘখর লগখয় বখস 

জপধ্যাখন ডুখব ফযতুম। ত ন আমাখির ফভতর লক ভবরাখগযর ভাব! িুলনয়াটা আখে 

লক ফনই, তার হুাঁেই লেি না। েেী৮১ চজিে ঘো োকুখরর ফসবা লনখয়ই থাকত এবং 

বাড়ীর লগন্নীর মত লেি। লভক্ষালেক্ষা কখর োকুখরর ফভাগরাখগর ও আমাখির  াওয়ান-

িাওয়ানর ফযাগাড় ওই সব করত। এমন লিনও ফগখে, য ন সকাি ফথখক ফবিা ৪।৫টা 

পয পন্ত জপ-ধ্যান চখিখে। েেী  াবার লনখয় অখনকক্ষণ বখস ফথখক ফেখষ ফকানরূখপ 

ফটখন-লহাঁচখড় আমাখির জপধ্যান ফথখক তুখি লিত। আহা! েেীর লক লনষ্ঠাই ফিখ লে! 
  

লেষয॥ মহােয়, মখের  রচ ত ন লক কলরয়া চলিত? স্বামীজী॥ লক কখর চিখব লকখর? 

আমরা ফতা সাধু্-সন্নযাসী ফিাক। লভক্ষালেক্ষা কখর যা আসত, তাখতই সব চখি ফযত। 

আজ সুখরেবাবু বিরামবাবু ফনই; তা াঁরা িুজখন থাকখি এই মে ফিখ  কত আনন্দ 

করখতন! সুখরেবাবুর নাম শুখনলেস ফতা? লতলন এই মখের এক- রকম িলতষ্ঠাতা। 

লতলনই বরানগখরর মখের সব  রচপত্র বহন করখতন। ঐ সুখরে লমলত্তরই আমাখির 

জনয ত ন ফবেী ভাবখতন। তা াঁর ভজক্তলবশ্বাখসর তুিনা হয় না। 
  

লেষয॥ মহােয়, শুলনয়ালে—মৃতুযকাখি আপনারা তা াঁহার সলহত বড় একটা ফি া 

কলরখত যাইখতন না। 
  

স্বামীজী॥ ফযখত লিখি ফতা যাব। যাক, ফস অখনক কথা। তখব এইখট ফজখন রা লব, 

সংসাখর তুই বা াঁলচস লক মলরস, তাখত ফতার আত্মীয়-পলরজনখির বড় একটা লকেু আখস 
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যায় না। তুই যলি লকেু লবষয়-আেয় ফরখ  ফযখত পালরস ফতা ফতার মরবার আখগই 

ফি খত পালব, তা লনখয় ঘখর িাোিাটে শুু হখয়খে। ফতার মৃতুযেযযায় সান্ত্বনা ফিবার 

ফকউ ফনই—স্ত্রী-পুত্র পয পন্ত নয়। এরই নাম সংসার! 
  

মখের পূব পাবস্থা সম্বখধ স্বামীজী আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

 রচপখত্রর অনটখনর জনয ক নও ক নও মে তুখি লিখত িাোিাটে করতুম। 

েেীখক লকন্তু লকেুখতই ঐ লবষখয় রাজী করাখত পারতুম না। েেীখক আমাখির মখে 

central figure (ফকন্দ্রস্বরূপ) বখি জানলব। এক একলিন মখে এমন অভাব হখয়খে ফয, 

লকেুই ফনই। লভক্ষা কখর চাি আনা হি ফতা নুন ফনই। এক একলিন শুধু্ নুন-ভাত 

চখিখে, তবু কারও ভূ্রখক্ষপ ফনই; জপ-ধ্যাখনর িবি ফতাখড় আমরা ত ন সব ভাসলে। 

ফতিাকুখচাপাতা ফসদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবলধ্! আহা, ফস-সব লক লিনই ফগখে! ফস 

কখোরতা ফি খি ভূত পালিখয় ফযত—মানুখষর কথা লক! এ কথা লকন্তু ধ্রুব সতয ফয, 

ফতার ফভতখর যলি বস্ত্য থাখক ফতা যত circumstances against (অবস্থা িলতকূি) হখব, 

তত ফভতখরর েজক্তর উখেষ হখব। তখব এ ন ফয মখে  াট-লবোনা,  াওয়া-িাওয়ার 

সিি বখন্দাবত কখরলে তার কারণ—আমরা যতটা সইখত ফপখরলে, তত লক আর 

এ ন যারা সন্নযাসী হখত আসখে তারা পারখব? আমরা োকুখরর জীবন ফিখ লে, তাই 

িুঃ -কষ্ট বড় একটা গ্রাখহযর ফভতর আনতুম না। এ নকার ফেখিরা তত কখোর 

করখত পারখব না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুখো অখন্নর বখন্দাবত করা—

ফমাটা ভাত ফমাটা কাপড় ফপখি ফেখিগুখিা সাধ্ন-ভজখন মন ফিখব এবং 

জীবলহতকখে জীবনপাত করখত লে খব। 
  

লেষয॥ মহােয়, মখের এ-সব  াটলবোনা ফিল য়া বালহখরর ফিাখক কত লক বখি! 

স্বামীজী॥ বিখত ফি না। োট্টা কখরও ফতা এ ানকার কথা একবার মখন আনখব! 

েতরুভাখব েীগগীর মুজক্ত হয়। োকুর বিখতন, ‘ফিাক না ফপাক’। এ লক বিখি, ও লক 

বিখি—তাই শুখন বুজি চিখত হখব? লেঃ লেঃ! 
  

লেষয॥ মহােয়, আপলন ক নও বখিন, ‘সব নারায়ণ, িীন-িুঃ ী আমার নারায়ণ’ 

আবার ক নও বখিন, ‘ফিাক না ফপাক’— ইহার অথ প বুজিখত পালর না। স্বামীজী॥ 

সকখিই ফয নারায়ণ, তাখত লবন্দমুাত্র সখন্দহ ফনই, লকন্তু সকি নারায়খণর ফতা criticize 

(সমাখিাচনা) কখর না? কই, িীন-িুঃ ীরা এখস মখের  াট-োট ফিখ  ফতা criticize 
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(সমাখিাচনা) কখর না। সৎকায প কখর যাব, যারা criticize (সমাখিাচনা) করখব তাখির 

লিখক িৃকপাতও করব না—এই sense-এ (অখথ প) ‘ফিাক না ফপাক’ কথা বিা হখয়খে। 

যার ঐরূপ ফরাক আখে, তার সব হখয় যায়, তখব কারও কারও বা একটু ফিরীখত—এই 

যা তোত; লকন্তু হখবই হখব। আমাখির ঐরূপ ফরাক (জজি) লেি, তাই একটু-আধ্টু যা 

হয় হখয়খে। নতুবা লক সব িুঃখ র লিনই না আমাখির ফগখে! এক সমখয় না ফ খত 

ফপখয় রাতার ধ্াখর একটা বাড়ীর িাওয়ায় অজ্ঞান হখয় পখড়লেিুম, মাথার ওপর লিখয় 

এক পসিা বৃটষ্ট হখয় ফগি, তখব হুাঁে হখয়লেি! অনয এক সমখয় সারালিন না ফ খয় 

কলিকাতায় একাজ ফসকাজ কখর ফবলড়খয় রাজত্র ১০।১১টার সময় মখে লগখয় তখব 

ফ খত ফপখয়লে—এমন এক লিন নয়! কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী অনযমনা হইয়া 

লকেুক্ষণ বলসয়া রলহখিন। পখর আবার বলিখত িালগখিনঃ 

  

টেক টেক সন্নযাস লক সহখজ হয় ফর? এমন কটেন আশ্রম আর ফনই। একটু ফবচাি পা 

পড়খি ফতা এখকবাখর পাহাড় ফথখক  খি পড়ি—হাত-পা ফভখে চুরমার হখয় ফগি। 

একলিন আলম আগ্রা ফথখক বৃন্দাবন ফহাঁখট যাজি। একটা কানাকলড়ও সম্বি ফনই। 

বৃন্দাবখনর িায় ফক্রাোলধ্ক িূখর আলে, রাতার ধ্াখর একজন ফিাক বখস তামাক  াখি 

ফিখ  বড়ই তামাক ফ খত ইখি হি। ফিাকটাখক বিিুম, ‘ওখর লেলিমখট লিলব?’ ফস 

ফযন জড়সড় হখয় বিখি, ‘মহারাজ, হামর ভালে (ফমথর) হযায়।’ সংস্কার লকনা!—শুখনই 

ফপলেখয় এখস তামাক না ফ খয় পুনরায় পথ চিখত িাগিুম।  ালনকটা লগখয়ই মখন 

লবচার এি—তাইখতা, সন্নযাস লনখয়লে; জাত কুি মান—সব ফেখড়লে, তবুও ফিাকটা 

ফমথর বিাখত ফপলেখয় এিুম! তার ফো াঁয়া তামাক ফ খত পারিুম না! এই ফভখব িাণ 

অলস্থর হখয় উেি। ত ন িায় এক ফপা পথ এখসলে, আবার লেখর লগখয় ফসই ফমথখরর 

কাখে এিুম; ফিল  ত নও ফিাকটা ফস াখন বখস আখে। লগখয় তাড়াতালড় বিিুম, 

‘ওখর বাপ, এক লেলিম তামাক ফসখজ লনখয় আয়।’ তার আপলত্ত গ্রাহয করিুম না। 

বিিুম, লেলিখম তামাক লিখতই হখব। ফিাকটা লক কখর?—অবখেখষ তামাক ফসখজ 

লিি। ত ন আনখন্দ ধূ্মপান কখর বৃন্দাবখন এিুম। সন্নযাস লনখয় জালতবখণ পর পাখর 

চখি ফগলে লকনা—পরীক্ষা কখর আপনাখক ফি খত হয়। টেক টেক সন্নযাস-ব্রত রক্ষা 

করা কটেন! কথায় ও কাখজ একচুি এলিক-ওলিক হবার ফযা ফনই। 
  

লেষয॥ মহােয়, আপলন ক নও গৃহীর আিে প এবং ক নও তযাগীর আিে প 

আমালিখগর সম্মুখ  ধ্ারণ কখরন; উহার ফকানরটট আমালিখগর মত ফিাখকর 
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অবিম্বনীয়? স্বামীজী॥ সব শুখন যালব; তারপর ফযটা ভাি িাখগ, ফসটা ধ্খর থাকলব—

bulldog-এর (ডািকুত্তার) মত কামখড় ধ্খর পখড় থাকলব। 
  

বলিখত বলিখত, লেষযসহ স্বামীজী নীখচ নালময়া আলসখিন এবং ক নও মখধ্য মখধ্য 

‘লেব লেব’ বলিখত বলিখত, আবার ক নও বা গুনগুন কলরয়া ‘ক ন লক রখে থাক মা, 

েযামা সুধ্াতরলেণী’ ইতযালি গান কলরখত কলরখত পিচারণা কলরখত িালগখিন। 
  

  
  

৪৩ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০২ 

  

  
  

লেষয গত রাখত্র স্বামীজীর ঘখরই ঘুমাইয়াখে। রাজত্র ৪টার সময় স্বামীজী লেষযখক 

জাগাইয়া বলিখিন, ‘যা, ঘো লনখয় সব সাধু্-ব্রহ্মচারীখির জালগখয় ফতাি।’ আখিেমত 

লেষয িথমতঃ উপরকার সাধু্খির কাখে ঘো বাজাইি। পখর তা াঁহারা সজাগ হইয়াখেন 

ফিল য়া নীখচ যাইয়া ঘো বাজাইয়া সব সাধু্-ব্রহ্মচারীখির তুলিি। সাধু্রা তাড়াতালড় 

ফেৌচালি সালরয়া, ফকহ বা োন কলরয়া, ফকহ কাপড় োলড়য়া োকুর-ঘখর জপধ্যান 

কলরখত িখবে কলরখিন। 
  

স্বামীজীর লনখিপেমত স্বামী ব্রহ্মানখন্দর কাখনর কাখে  ুব ফজাখর ফজাখর ঘো-বাজানয় 

লতলন বলিয়া উটেখিন, ‘বাোখির জ্বািায় মখে থাকা িায় হি।’ লেষযমুখ  ঐ কথা 

শুলনয়া স্বামীজী  ুব হালসখত হালসখত বলিখিন, ‘ফবে কখরলেস।’ 
  

অতঃপর স্বামীজীও হাতমু  ধু্ইয়া লেষযসহ োকুর-ঘখর িখবে কলরখিন। 
  

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-িমু  সন্নযালসগণ োকুর-ঘখর ধ্যাখন বলসয়াখেন। স্বামীজীর জনয পৃথকর  

আসন রা া লেি; লতলন তাহাখত উত্তরাখসয উপখবেন কলরয়া লেষযখক এক ালন আসন 

ফি াইয়া বলিখিন, ‘যা, ঐ আসখন বখস ধ্যান কর।’ মখের বায়ুমণ্ডি ফযন তি হইয়া 

ফগি! এ নও অুখণািয় হয় নাই, আকাখে তারা জ্বলিখতখে। 
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স্বামীজী আসখন বলসবার অেক্ষণ পখরই এখকবাখর লস্থর োন্ত লনষ্পন্দ হইয়া সুখমুবৎ 

অচিভাখব অবস্থান কলরখত িালগখিন এবং তা াঁহার শ্বাস অলত ধ্ীখর ধ্ীখর বলহখত 

িালগি। লেষয তলম্ভত হইয়া স্বামীজীর ফসই লনবাত লনষ্কম্প িীপলে ার নযায় অবস্থান 

লনলন পখমখষ ফিল খত িালগি। 
  

িায় ফিড় ঘো বাখি স্বামীজী ‘লেব লেব’ বলিয়া ধ্যাখনাজত্থত হইখিন। তা াঁহার চকু্ষ ত ন 

অুণরাখগ রজিত, মু  গম্ভীর, োন্ত, লস্থর। োকুরখক িণাম কলরয়া স্বামীজী নীখচ 

নালমখিন এবং মেিােখণ পিচারণা কলরয়া ফবড়াইখত িালগখিন। লকেুক্ষণ পখর 

লেষযখক বলিখিনঃ 

  

ফি লি, সাধু্রা আজকাি ফকমন জপ-ধ্যান কখর! ধ্যান গভীর হখি কত লক ফি খত 

পাওয়া যায়! বরানগখরর মখে ধ্যান করখত করখত একলিন ঈড়া লপেিা নাড়ী ফি খত 

ফপখয়লেিুম। একটু ফচষ্টা করখিই ফি খত পাওয়া যায়। তারপর সুষুম্নার িে পন ফপখি 

যা ফি খত চাইলব, তাই ফি খত পাওয়া যায়। িৃঢ় গুুভজক্ত থাকখি সাধ্ন-ভজন ধ্যান-

জপ সব আপনা-আপলন আখস, ফচষ্টার িখয়াজন হয় না। ‘গুুব্র পহ্মা 

গুুলব পষু্ণগুুখিপখবা মখহশ্বরঃ।’ 
  

অনন্তর লেষয তামাক সাজজয়া স্বামীজীর কাখে পুনরায় আলসখি লতলন ধূ্মপান কলরখত 

কলরখত বলিখিনঃ ফভতখর লনতয শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ লসলে (লসংহ) রখয়খেন, 

ধ্যান-ধ্ারণা কখর তা াঁর িে পন ফপখিই মায়ার িুলনয়া উখড় যায়। সকখির ফভতখরই লতলন 

সমভাখব আখেন; ফয যত সাধ্নভজন কখর, তার ফভতর কুণ্ডলিনী েজক্ত তত েীঘ্র 

ফজখগ ওখেন। ঐ েজক্ত মতখক উেখিই িৃটষ্ট  ুখি যায়—আত্মিে পন িাভ হয়। 
  

লেষয॥ মহােয়, োখস্ত্র ঐ-সব কথা পলড়য়ালে মাত্র। িতযক্ষ লকেুই ফতা এ নও হইি 

না। স্বামীজী॥ ‘কাখিনাত্মলন লবন্দলত’—সমখয় হখতই হখব। তখব কারও েীগগীর, কারও 

বা একটু ফিরীখত হয়। ফিখগ থাকখত হয়—নাখোড়বান্দা হখয়। এর নাম যথাথ প 

পুুষকার। ভতিধ্ারার মত মনটা এক লবষখয় িালগখয় রা খত হয়। জীখবর মন নানা 

লবষখয় লবলক্ষপ্ত হখয় আখে, ধ্যাখনর সময়ও িথম িথম মন লবলক্ষপ্ত হয়। মখন যা ইখি 

উেুক না ফকন, লক লক ভাব উেখে—ফসগুলি ত ন লস্থর হখয় বখস ফি খত হয়। ঐভাখব 

ফি খত ফি খতই মন লস্থর হখয় যায়, আর মখন নানা লচন্তাতরে থাখক না। ঐ 
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তরেগুখিাই হখি মখনর সঙ্কেবৃলত্ত। ইতঃপূখব প ফয-সকি লবষয় তীব্রভাখব ফভখবলেস, 

তার একটা মানলসক িবাহ থাখক, ধ্যানকাখি ঐগুলি তাই মখন ওখে। সাধ্খকর মন 

ফয ক্রখম লস্থর হবার লিখক যাখি, ঐগুলি ওো বা ধ্যানকাখি মখন পড়াই তার িমাণ। 

মন ক নও ক নও ফকান ভাব লনখয় একবৃলত্তস্থ হয়—তারই নাম সলবকে ধ্যান। আর 

মন য ন সব পবৃলত্তেূনয হখয় আখস, ত ন লনরাধ্ার এক অ ণ্ড ফবাধ্স্বরূপ িতযকর

ভচতখনয গখি যায়, তার নামই বৃলত্তেূনয লনলব পকে সমালধ্। আমরা োকুখরর মখধ্য এ 

উভয় সমালধ্ মুহুমু পহুঃ িতযক্ষ কখরলে। ফচষ্টা কখর তা াঁখক ঐ-সকি অবস্থা আনখত হত 

না। আপনা-আপলন সহসা হখয় ফযত। ফস এক আিয প বযাপার! তা াঁখক ফিখ ই ফতা এ-

সব টেক টেক বুিখত ফপখরলেিুম। িতযহ একাকী ধ্যান করলব। সব আপনা-আপলন 

 ুখি যাখব। লবিযারূলপণী মহামায়া ফভতখর ঘুলমখয় রখয়খেন, তাই সব জানখত পাজিস 

না। ঐ কুিকুণ্ডলিনীই হখিন লতলন। ধ্যান করবার পূখব প য ন নাড়ী শুদ্ধ করলব, ত ন 

মখন মফন মূিাধ্ারস্থ কুণ্ডলিনীখক ফজাখর ফজাখর আঘাত করলব আর বিলব, ‘জাখগা 

মা, জাখগা মা।’ ধ্ীখর ধ্ীখর এ-সব অভযাস করখত হয়। Emotional side-টা 

(ভাবিবণতা) ধ্যাখনর কাখি এখকবাখর িালবখয় লিলব। ঐখটই বড় ভয়। যারা বড় 

emotional (ভাবিবণ), তাখির কুণ্ডলিনী েড়েড় কখর ওপখর ওখে বখট, লকন্তু 

উেখতও যতক্ষণ নাবখতও ততক্ষণ। য ন নাখবন, ত ন এখকবাখর সাধ্কখক 

অধ্ঃপাখত লনখয় লগখয় োখড়ন। এজনয ভাবসাধ্নার সহায় কীতপন-েীতপখনর একটা 

ভয়ানক ফিাষ আখে। ফনখচকুাঁ খি সামলয়ক উচ্ছ্বাখস ঐ েজক্তর ঊধ্ব পগলত হয় বখট, লকন্তু 

স্থায়ী হয় না, লনম্নগালমনী হবার কাখি জীখবর ভয়ানক কামবলৃত্তর আলধ্কয হয়। আমার 

আখমলরকায় বকর তৃতা শুখন সামলয়ক উচ্ছ্বাখস অখনখকর ভাব হত—ফকউ বা জড়বৎ 

হখয় ফযত। অনুসধাখন পখর জানখত ফপখরলেিাম, ঐ অবস্থার পরই অখনখকর কাম-

িবৃলত্তর আলধ্কয হত। টেকটেক ধ্যানধ্ারণার অনভযাখসই ওরূপ হয়। 
  

লেষয॥ মহােয়, এ-সকি গুহয সাধ্ন-রহসয ফকান োখস্ত্র পলড় নাই। আজ নূতন কথা 

শুলনিাম। স্বামীজী॥ সব সাধ্ন-রহসয লক আর োখস্ত্র আখে? এগুলি গুু-লেষয-

পরম্পরায় চখি আসখে।  ুব সাবধ্াখন ধ্যানধ্ারণা করলব। সামখন সুগলধ েুি রা লব, 

ধু্না জ্বািলব। যাখত মন পলবত্র হয়, িথমতঃ তাই করলব। গুু-ইখষ্টর নাম করখত 

করখত বিলবঃ জীব-জগৎ সকখির মেি ফহাক। উত্তর িলক্ষণ পূব প পজিম অধ্ঃ 

ঊধ্ব প—সব লিখকই শুভ সঙ্কখের লচন্তা েলড়খয় তখব ধ্যাখন বসলব। এইরূপ িথম িথম 

করখত হয়। তারপর লস্থর হখয় বখস—ফয-ফকান মুখ  বসখিই হি—মন্ত্র ফিবার কাখি 
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ফযমনটা বখিলে, ফসইরূপ ধ্যান করলব। একলিনও বাি লিলবলন। কাখজর িঞ্ঝাট থাখক 

ফতা অন্ততঃ পনর লমলনখট ফসখর লনলব। একটা লনষ্ঠা না থাকখি লক হয়খর বাপ? 

  

এইবার স্বামীজী উপখর যাইখত যাইখত বলিখত িালগখিনঃ 

  

ফতাখির অখেই আত্মিৃটষ্ট  ুখি যাখব। য ন ফহথায় এখস পখড়লেস, ত ন মুজক্ত-েুজক্ত 

ফতা ফতাখির করতখি। এ ন ধ্যানালি করা োড়া আতপনাি-পূণ প সংসাখরর িুঃ ও লকেু 

িূর করখত বদ্ধপলরকর হখয় ফিখগ যা ফিল । কখোর সাধ্না কখর এ ফিহ পাত কখর 

ফেখিলে। এই হাড়মাখসর  া াঁচায় আর ফযন লকেু ফনই। ফতারা এ ন কাখজ ফিখগ যা, 

আলম একটু জজুই। আর লকেু না পালরস, এইসব যত োস্ত্র-োস্ত্র পড়লি, এর কথা 

জীবখক ফোনাখগ। এর ফচখয় আর িান ফনই। জ্ঞান-িানই সব পখশ্রষ্ঠ িান। 
  

৪৪ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—১৯০২ 

  

  
  

স্বামীজী মখেই অবস্থান কলরখতখেন। োস্ত্রাখিাচনার জনয মখে িলতলিন িখশ্নাত্তর-

ক্লাস হইখতখে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, লবরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাখস িধ্ান জজজ্ঞাসু। 

এরূপ োস্ত্রাখিাচনাখক স্বামীজী ‘চচপা’ েখে লনখিপে কলরখতন এবং চচপা কলরখত সন্নযাসী 

ও ব্রহ্মচালরগণখক সব পিা বহুধ্া উৎসালহত কলরখতন। ফকান লিন গীতা, ফকান লিন 

ভাগবত, ফকান লিন বা উপলনষির ও ব্রহ্মসূত্র-ভাখষযর আখিাচনা হইখতখে। স্বামীজীও 

িায় লনতযই তথায় উপলস্থত থালকয়া িশ্নগুলির মীমাংসা কলরয়া লিখতখেন। স্বামীজীর 

আখিখে একলিখক ফযমন কখোর লনয়মপূব পক ধ্যান-ধ্ারণা চলিয়াখে, অপরলিখক 

ফতমলন োস্ত্রাখিাচনার জনয ঐ ক্লাখসর িাতযলহক অলধ্খবেন হইখতখে। তা াঁহার োসন 

সব পিা লেখরাধ্ায প কলরয়া সকখিই তৎিবলতপত লনয়ম অনুসরণ কলরয়া চলিখতন। 

মেবালসগখণর আহার, েয়ন, পাে, ধ্যান—সকিই এ ন কখোর-লনয়মবদ্ধ। 
  

আজ েলনবার। স্বামীজীখক িণাম কলরয়া উপখবেন কলরবামাত্র লেষয জালনখত পালরি, 

লতলন ত নই ফবড়াইখত বালহর হইখবন, স্বামী ফিমানন্দখক সখে যাইবার জনয িস্ত্যত 
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হইখত বলিয়াখেন। লেখষযর একান্ত বাসনা—স্বামীজীর সখে যায়, লকন্তু অনুমলত না 

পাইখি যাওয়া কতপবয নখহ—ভালবয়া বলসয়া রলহি। স্বামীজী আি াল্লা ও ভগলরক 

বসখনর কান-ঢাকা টুপী পলরয়া একগালে ফমাটা িাটে হাখত কলরয়া বালহর হইখিন—

পিাখত স্বামী ফিমানন্দ। যাইবার পূখব প লেখষযর লিখক চালহয়া বলিখিন, ‘চি যালব?’ 

লেষয কৃতকৃতাথ প হইয়া স্বামী ফিমানখন্দর পিাৎ পিাৎ গমন কলরখত িালগি। 
  

লক ভালবখত ভালবখত স্বামীজী অনযমখন পথ চলিখত িালগখিন। ক্রখম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ফরাড 

ধ্লরয়া অগ্রসর হইখত িালগখিন। লেষয স্বামীজীর ঐরূপ ভাব ফিল য়া কথা কলহয়া 

তা াঁহার লচন্তা ভে কলরখত সাহসী না হইয়া ফিমানন্দ মহারাখজর সলহত নানা গে 

কলরখত কলরখত তা াঁহাখক জজজ্ঞাসা কলরি, ‘মহােয়, স্বামীজীর মহত্ত্ব সম্বখধ োকুর 

আপনাখির লক বলিখতন, তাহাই বিুন।’ স্বামীজী ত ন লকজঞ্চৎ অগ্রবতী হইয়াখেন। 
  

স্বামী ফিমানন্দ॥ কত লক বিখতন তা ফতাখক একলিখন লক বিব? ক নও বলিখতন, 

‘নখরন অ খণ্ডর ঘর ফথখক এখসখে।’ ক নও বিখতন, ‘ও আমার শ্বশুরঘর।’ আবার 

ক নও বিখতন, ‘এমনটট জগখত ক নও আখসলন—আসখব না।’ একলিন 

বখিলেখিন, ‘মহামায়া ওর কাখে ফযখত ভয় পায়!’ বাতলবকই উলন ত ন ফকান 

োকুরখিবতার কাখে মাথা ফনায়াখতন না। োকুর একলিন সখন্দখের ফভতর কখর ওাঁখক 

জগন্নাথখিখবর মহািসাি  াইখয় লিখয়লেখিন। পখর োকুখরর কৃপায় সব ফিখ  শুখন 

ক্রখম উলন সব মানখিন। 
  

লেষয॥ মহােয়, বাতলবকই ক নও ক নও মখন হয়, উলন মানুষ নখহন। লকন্তু আবার 

কথাবাতপা বলিবার এবং যুজক্ত-লবচার কলরবার কাখি মানুষ বলিয়া ফবাধ্ হয়। এমলন মখন 

হয় ফযন ফকান আবরণ লিয়া ফস সময় উলন আপনার যথাথ প স্বরূপ বুজিখত ফিন না! 
  

ফিমানন্দ॥ োকুর বিখতন, ‘ও য লন জানখত পারখব—ও ফক, ত লন আর এ াখন 

থাকখব না, চখি যাখব।’ তাই কাজকখম পর ফভতখর নখরখনর মনটা থাকখি আমরা 

লনজিন্ত থালক। ওখক ফবেী ধ্যানধ্ারণা করখত ফি খি আমাখির ভয় হয়। 
  

এইবার স্বামীজী মোলভমুখ  িতযাবৃত্ত হইখত িালগখিন। ঐ-সমখয় স্বামী ফিমানন্দ ও 

লেষযখক লনকখট ফিল য়া লতলন বলিখিন, ‘লকখর, ফতাখির লক কথা হজিি?’ লেষয বলিি, 

‘এই োকুখরর সম্বখধ নানা কথা হইখতলেি।’ উত্তর শুলনয়াই স্বামীজী আবার অনযমখন 
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পথ চলিখত চলিখত মখে লেলরয়া আলসখিন এবং মখের আমগাখের তিায় ফয 

কযাম্প াট ালন তা াঁহার বলসবার জনয পাতা লেি, তাহাখত উপখবেন কলরখিন এবং 

লকেুক্ষণ লবশ্রাম কলরবার পখর মু  ধু্ইয়া উপখরর বারান্দায় ফবড়াইখত ফবড়াইখত 

লেষযখক বলিখত িালগখিনঃ 

  

ফতাখির ফিখে ফবিান্তবাি িচার করখত ফিখগ যা না ফকন? ও াখন ভয়ানক তন্ত্রমখন্ত্রর 

িািুভপাব। অনদ্বতবাখির লসংহনাখি বাোি-ফিেটা ফতািপাড় কখর ফতাি ফিল , তখব 

জানব—তুই ফবিান্তবািী। ওখিখে িথম একটা ফবিাখন্তর ফটাি  ুখি ফি—তাখত 

উপলনষির, ব্রহ্মসূত্র এই সব পড়া। ফেখিখির ব্রহ্মচয প লেক্ষা ফি। আর লবচার কখর 

তালন্ত্রক পজণ্ডতখির হালরখয় ফি। শুখনলে, ফতাখির ফিখে ফিাখক ফকবি নযায়োখস্ত্রর 

কচকলচ পখড়। ওখত আখে লক? বযালপ্তজ্ঞান আর অনুমান—এই লনখয়ই হয়খতা 

ভনয়ালয়ক পজণ্ডতখির মাসাবলধ্ লবচার চখিখে! আত্মজ্ঞানিাখভর তাখত আর লক লবখেষ 

সহায়তা হয় বি? ফবিান্ত-লসদ্ধান্ত ব্রহ্মতখত্ত্বর পেন-পােন না হখি লক আর ফিখের 

উপায় আখে ফর? ফতাখির ফিখেই ফহাক বা নাগ-মহােখয়র বাড়ীখতই ফহাক একটা 

চতুষ্পােী  ুখি ফি। তাখত এইসব সৎোস্ত্র-পাে হখব, আর োকুখরর জীবন আখিাচনা 

হখব। ঐরূপ করখি ফতার লনখজর কিযাখণর সখে সখে কত ফিাখকর কিযাণ হখব। 

ফতার কীলতপও থাকখব। 
  

লেষয॥ মহােয়, আলম নামযখের আকাঙ্ক্ষা রাল  না। তখব আপলন ফযমন বলিখতখেন, 

সমখয় সমখয় আমারও ঐরূপ ইিা হয় বখট। লকন্তু লববাহ কলরয়া সংসাখর এমন 

জড়াইয়া পলড়য়ালে ফয, মখনর কথা ফবাধ্ হয় মখনই থালকয়া যাইখব। 
  

স্বামীজী॥ ফব কখরলেস ফতা লক হখয়খে? মা-বাপ ভাই-ফবানখক অন্নবস্ত্র লিখয় ফযমন 

পািন করলেস, স্ত্রীখকও ফতমলন করলব, বসর। ধ্খম পাপখিে লিখয় তাখকও ফতার পখথ 

ফটখন লনলব। মহামায়ার লবভূলত বখি সম্মাখনর চখক্ষ ফি লব। ধ্ম প-উিযাপখন ‘সহধ্লম পণী’ 

বখি মখন করলব। অনয সমখয় অপর িে জখনর মত ফি লব। এইরূপ ভাবখত ভাবখত 

ফি লব মখনর চঞ্চিতা একাবাখর মখর যাখব। ভয় লক? 

  

স্বামীজীর অভয়বাণী শুলনয়া লেষয আশ্বত হইি। 
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আহারাখন্ত স্বামীজী লনখজর লবোনায় উপখবেন কলরখিন। অপর সকখির িসাি 

পাইবার ত নও সময় হয় নাই। ফসজনয লেষয স্বামীজীর পিখসবা কলরবার অবসর 

পাইি। স্বামীজীও তাহাখক মখের সকখির িলত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার জনয কথািখি 

বলিখত িালগখিন, ‘এই সব োকুখরর সন্তান ফি লেস, এরা সব অিরভুত তযাগী, এখির 

ফসবা কখর ফিাখকর লচত্তশুজদ্ধ হখব—আত্মতত্ত্ব িতযক্ষ হখব।’ পলরিখশ্নন ফসবয়া’—

গীতার উজক্ত শুখনলেস ফতা? এখির ফসবা করলব, তা হখিই সব হখয় যাখব। ফতাখক এরা 

কত ফেহ কখর, জালনস ফতা?’ 
  

লেষয॥ মহােয়, ইাঁহাখির লকন্তু বুিা বড়ই কটেন বলিয়া মখন হয়। এক একজখনর এক 

এক ভাব! 
  

স্বামীজী॥ োকুর ওতাি মািী লেখিন লকনা! তাই হখরক রকম েুি লিখয় এই সঙ্ঘরূপ 

ফতাড়াটট বালনখয় ফগখেন। ফয ানকার ফযটট ভাি, সব এখত এখস পখড়খে—কাখি 

আরও কত আসখব। োকুর বিখতন, ‘ফয একলিখনর জনযও অকপট মখন ঈশ্বরখক 

ফডখকখে, তাখক এ াখন আসখতই হখব।’ যারা সব এ াখন রখয়খে, তারা এক একজন 

মহালসংহ; আমার কাখে কুাঁ চখক থাখক বখি এখির সামানয মানুষ বখি মখন কলরসলন। 

এরাই আবার য ন বার হখব, ত ন এখির ফিখ  ফিাখকর ভচতনয হখব। অনন্ত-ভাবময় 

োকুখরর অংে বখি এখির জানলব। আলম এখির ঐ-ভাখব ফিল । ঐ ফয রা াি রখয়খে, 

ওর মত spirituality (ধ্ম পভাব) আমারও ফনই। োকুর ফেখি বখি ওখক ফকাখি করখতন, 

 াওয়াখতন, একত্র েয়ন করখতন। ও আমাখির মখের ফোভা, আমাখির রাজা। ঐ 

বাবুরাম, হলর, সারিা, গোধ্র, েরৎ, েেী, সুখবাধ্ িভৃলতর মত ঈশ্বরলবশ্বাসী িলুনয়া 

ঘুখর ফি খত পালব লকনা সখন্দহ। এরা িখতযখক ধ্ম প-েজক্তর এক একটা ফকখন্দ্রর মত। 

কাখি ওখিরও সব েজক্তর লবকাে হখব। 
  

লেষয অবাক হইয়া শুলনখত িালগি; স্বামীজী আবার বলিখিন, ‘ফতাখির ফিে ফথখক 

নাগ-মহােয় োড়া লকন্তু আর ফকউ এি না। আর ি-ুএকজন যারা োকুরখক ফিখ লেি, 

তারা তা াঁখক ধ্রখত পারখি না।’ নাগ-মহােখয়র কথা স্মরণ কলরয়া স্বামীজী লকেুক্ষখণর 

জনয লস্থর হইয়া রলহখিন। স্বামীজী শুলনয়ালেখিন, এক সমখয় নাগ-মহােখয়র বাড়ীখত 

গোর উৎস উটেয়ালেি। ফসই কথাটট স্মরণ কলরয়া লেষযখক বলিখিন, ‘হযা াঁখর, ঐ 

ঘটনাটা লকরূপ বি লিলক।’ 
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লেষয॥ আলমও ঐ ঘটনা শুলনয়ালে মাত্র, চখক্ষ ফিল  নাই। শুলনয়ালে, একবার 

মহাবাুণীখযাখগ লপতাখক সখে কলরয়া নাগ-মহােয় কলিকাতা আলসবার জনয িস্ত্যত 

হন। লকন্তু ফিাখকর লভখড় গাড়ী না পাইয়া লতন-চার লিন নারায়ণগখি থালকয়া বাড়ীখত 

লেলরয়া আখসন। অগতযা নাগ-মহােয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কে তযাগ কখরন এবং 

লপতাখক বখিন, ‘মন শুদ্ধ হখি মা গো এ াখনই আসখবন।’ পখর ফযাখগর সময় 

বাড়ীর উোখনর মাটট ফভি কলরয়া এক জখির উৎস উটেয়ালেি—এইরূপ শুলনয়ালে। 

যা াঁহারা ফিল য়ালেখিন, তা াঁহাখির অখনখক এ নও জীলবত আখেন। আলম তা াঁহার 

সেিাভ কলরবার বহু পূখব প ঐ ঘটনা ঘটটয়ালেি। 
  

স্বামীজী॥ তার আর আিয প লক? লতলন লসদ্ধসঙ্কে মহাপুুষ; তা াঁর জনয ঐরূপ হওয়া 

আলম লকেু আিয প মখন কলর না। 
  

বলিখত বলিখত স্বামীজী পাে লেলরয়া শুইয়া একটু তন্দ্রালবষ্ট হইখিন। লেষয িসাি 

পাইখত উটেয়া ফগি। 
  

  
  

৪৫ 

  

স্থান—কলিকাতা হইখত ফনৌকাখযাখগ মখে 

কাি—১৯০২ 

  

  
  

আজ লবকাখি কলিকাতার গোতীখর ফবড়াইখত ফবড়াইখত লেষয ফিল খত পাইি, 

লকেুিূখর একজন সন্নযাসী আলহলরখটািার ঘাখটর লিখক অগ্রসর হইখতখেন। লতলন 

লনকটস্থ হইখি লেষয ফিল ি, সাধু্ আর ফকহ নন—তাহারই গুু, স্বামী লবখবকানন্দ। 

স্বামীজীর বামহখত োিপাতার ফোোয় চানাচুর ভাজা; বািখকর মত উহা  াইখত 

 াইখত লতলন আনখন্দ পখথ অগ্রসর হইখতখেন। লেষয তা াঁহার চরখণ িণত হইয়া তা াঁহার 

হোৎ কলিকাতা-আগমখনর কারণ জজজ্ঞাসা কলরি। 
  

স্বামীজী॥ একটা িরকাখর এখসলেিুম। চি, তুই মখে যালব? চারটট চানাচুর ভাজা  া 

না, ফবে নুন-িাি আখে। 
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লেষয হালসখত হালসখত িসাি গররহণ কলরি এবং মখে যাইখত স্বীকৃত হইি। 
  

স্বামীজী॥ তখব এক ানা ফনৌকা ফি । 
  

লেষয ফিৌলড়য়া ফনৌকা ভাড়া কলরখত ফগি। ভাড়া িইয়া মাজিখির সলহত িরিস্ত্যর 

চলিখতখে, এমন সময় স্বামীজীও তথায় আলসয়া পলড়খিন। মাজি মখে ফপৌৌঁোইয়া লিখত 

আট আনা চালহি। লেষয িুই আনা বলিি। ‘ওখির সখে আবার লক িরিস্ত্যর করলেস?’ 

বলিয়া স্বামীজী লেষযখক লনরত কলরখিন এবং মাজিখক ‘যা, আট আনাই ফিব’ বলিয়া 

ফনৌকায় উটেখিন। ভাটার িবি টাখন ফনৌকা অলত ধ্ীখর অগ্রসর হইখত িালগি এবং 

মখে ফপৌৌঁলেখত িায় ফিড় ঘো িালগি। ফনৌকামখধ্য স্বামীজীখক একা পাইয়া লেষয 

লনঃসখঙ্কাখচ সকি লবষখয় জজজ্ঞাসা কলরবার ফবে সুখযাগ িাভ কলরি। 
  

গত জখোৎসখবর সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তলিখগর মলহমা কীতপন কলরয়া লেষয ফয তব 

োপাইয়ালেি, তৎসম্বখধ িসে উোইয়া স্বামীজী তাহাখক জজজ্ঞাসা কলরখিন, ‘তুই 

ফতার রলচত তখব যাখির যাখির নাম কখরলেস, লক কখর জানলি—তা াঁরা সকখিই 

োকুখরর সাখোপাে?’ 
  

লেষয॥ মহােয়, োকুখরর সন্নযাসী ও গৃহী ভক্তলিখগর লনকট এতলিন যাতায়াত 

কলরখতলে, তা াঁহাখিরই মুখ  শুলনয়ালে—ইাঁহারা সকখিই োকুখরর ভক্ত। 
  

স্বামীজী॥ োকুখরর ভক্ত হখত পাখর, লকন্তু সকি ভক্তই ফতা তা াঁর সাখোপাখের ফভতর 

নয়?োকুর কােীপুখরর বাগাখন আমাখির বখিলেখিন, ‘মা ফিল খয় লিখিন, এরা 

সকখিই এ ানকার (আমার) অন্তরে ফিাক নয়।’ স্ত্রী ও পুুষ উভয় িকার ভক্তখির 

সম্বখধও োকুর ফসলিন ঐরূপ বখিলেখিন। 
  

অনন্তর োকুর লনজ ভক্তলিখগর মখধ্য ফয ভাখব উচ্চাবচ ফশ্রণী লনখিপে কলরখতন, ফসই 

কথা বলিখত বলিখত স্বামীজী ক্রখম গৃহসরথ ও সন্নযাস-জীবখনর মখধ্য ফয কতিূর িখভি 

বতপমান, তাহাই লেষযখক লবেিরূখপ বুিাইয়া লিখত িালগখিন। 
  

স্বামীজী॥ কালমনী-কাঞ্চখনর ফসবাও করখব, আর োকুরখকও বুিখব—এ লক ক নও 

হখয়খে?—না হখত পাখর? ও-কথা ক নও লবশ্বাস করলবলন। োকুখরর ভক্তখির ফভতর 
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অখনখক এ ন ‘ঈশ্বরখকাটী’ ‘অন্তরে’ ইতযালি বখি আপনাখির িচার করখে। তা াঁর 

তযাগ-ভবরাগয লকেুই লনখত পারখি না, অথচ বখি লকনা তারা সব োকুখরর অন্তরে 

ভক্ত। ও-সব কথা ফিাঁ টটখয় ফেখি লিলব। লযলন তযাগীর ‘বািো’, তা াঁর কৃপা ফপখয় লক 

ফকউ ক নও কাম-কাঞ্চখনর ফসবায় জীবনযাপন করখত পাখর? 

  

লেষয॥ তখব লক মহােয়, যা াঁহারা িলক্ষখণশ্বখর োকুখরর লনকট উপলস্থত হইয়ালেখিন, 

তা াঁহারা সকখিই োকুখরর ভক্ত নন? 

  

স্বামীজী॥ তা ফক বিখে? সকখিই োকুখরর কাখে যাতায়াত কখর spirituality 

(ধ্ম পানুভূলত)-র লিখক অগ্রসর হখয়খে, হখি ও হখব। তারা সকখিই োকুখরর ভক্ত। 

তখব লক জালনস, সকখিই লকন্তু তা াঁর অন্তরে নয়। োকুর বিখতন, ‘অবতাখরর সখে 

কোন্তখরর লসদ্ধ ঋলষরা ফিহধ্ারণ কখর জগখত আগমন কখরন। তা াঁরাই ভগবাখনর 

সাক্ষাৎ পাষ পি। তা াঁখির দ্বারাই ভগবানর কায প কখরন বা জগখতর ধ্ম পভাব িচার কখরন।’ 

এটা ফজখন রা লব—অবতাখরর সাখোপাে একমাত্র তা াঁরাই, যা াঁরা পরাখথ প সব পতযাগী, 

যা াঁরা ফভাগসু  কাকলবষ্ঠার মত পলরতযাগ কখর ‘জগজদ্ধতায়’ ‘জীবলহতায়’ জীবনপাত 

কখরন। ভগবানর ঈোর লেখষযরা সকখিই সন্নযাসী। েঙ্কর, রামানুজ, শ্রীনচতনয ও 

বুদ্ধখিখবর সাক্ষাৎ কৃপািাপ্ত সেীরা সকখিই সব পতযাগী সন্নযাসী। এই সব পতযাগী 

সন্নযাসীরাই গুুপরম্পরাক্রখম জগখত ব্রহ্মলবিযা িচার কখর আসখেন। ফকাথায় কখব 

শুখনলেস—কামকাঞ্চখনর িাস হখয় ফথখক মানুষ মানুষখক উদ্ধার করখত বা 

ঈশ্বরিাখভর পথ ফিল খয় লিখত ফপখরখে? আপলন মুক্ত না হখি অপরখক লক কখর 

মুক্ত করখব? ফবি-ফবিান্ত ইলতহাস-পুরাণ সব পত্র ফি খত পালব—সন্নযাসীরাই সব পকাখি 

সব পখিখে ফিাকগুুরূখপ ধ্খম পর উপখিষ্টা হখয়খেন। History repeats itself—‘যথা 

পূব পং তথা পরমর’—এবারও তাই হখব। মহাসমেয়াচায প োকুখরর কৃতী সন্নযাসী 

সন্তানগণই ফিাকগুুরূখপ জগখতর সব পত্র পূজজত হখি ও হখব। তযাগী লভন্ন অখনযর 

কথা োাঁকা আওয়াখজর মত েূখনয িীন হখয় যাখব। মখের যথাথ প তযাগী সন্নযালসগণই 

ধ্ম পভাব-রক্ষা ও িচাখরর মহাখকন্দ্রস্বরূপ হখব। বুিলি? 

  

লেষয॥ তখব োকুখরর গৃহস্থ ভখক্তরা ফয তা াঁহার কথা নানাভাখব িচার কলরখতখে, ফস-

সব লক সতয নয়? 
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স্বামীজী॥ এখকবাখর সতয নয়—বিা যায় না; তখব তারা োকুখরর সম্বখধ যা বখি, তা 

সব partial truth (আংলেক সতয)। ফয ফযমন আধ্ার, ফস োকুখরর ততটুকু লনখয় তাই 

আখিাচনা করখে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তখব তা াঁর ভখক্তর মখধ্য এরূপ যলি ফকহ 

বুখি থাখকন ফয, লতলন যা বুখিখেন বা বখিখেন, তাই একমাত্র সতয, তখব লতলন িয়ার 

পাত্র। োকুরখক ফকউ বিখেন—তালন্ত্রক ফকৌি, ফকউ বিখেন—ভচতনযখিব ‘নারিীয়া 

ভজক্ত’ িচার করখত জখেলেখিন, ফকউ বিখেন—সাধ্নভজন করাটা োকুখরর 

অবতারখত্ব লবশ্বাখসর লবুদ্ধ, ফকউ বিখেন—সন্নযাসী হওয়া োকুখরর অলভমত নয়, 

ইতযালি কত কথা গৃহী ভক্তখির মুখ  শুনলব; ও-সব কথায় কান লিলবলন। লতলন ফয লক, 

কত কত পূব পগ-অবতারগখণর জমাটবা াঁধ্া ভাবরাখজযর রাজা, তা জীবনপাতী তপসযা 

কখরও একচুি বুিখত পারিুম না। তাই তা াঁর কথা সংযত হখয় বিখত হয়। ফয ফযমন 

আধ্ার, তা াঁখক লতলন ততটুকু লিখয় ভরপুর কখর ফগখেন। তা াঁর ভাবসমুখদ্রর উচ্ছ্বাখসর 

একলবন্দ ুধ্ারণা করখত পারখি মানুষ ত লন ফিবতা হখয় যায়। সব পভাখবর এমন সমেয় 

জগখতর ইলতহাখস আর ফকাথাও লক  ুাঁখজ পাওয়া যায়? এই ফথখকই ফবাি—লতলন ফক 

ফিহ ধ্খর এখসলেখিন। অবতার বিখি তা াঁখক ফোট করা হয়। লতলন য ন তা াঁর সন্নযাসী 

ফেখিখির লবখেষভাখব উপখিে লিখতন, ত ন অখনক সময় লনখজ উখে চালরলিক 

 ুাঁখজ ফি খতন—ফকান ফগরত ফস াখন আখে লকনা। যলি ফি খতন—ফকউ ফনই বা 

আসখে না, তখবই জ্বিন্ত ভাষায় তযাগ-তপসযার মলহমা বণ পন করখতন। ফসই সংসার-

ভবরাখগযর িবি উদ্দীপনাখতই ফতা আমরা সংসারতযাগী—উিাসীন। 
  

লেষয॥ গৃহস্থ ও সন্নযাসীখির মখধ্য লতলন এত িখভি রাল খতন? 

  

স্বামীজী॥ তা তা াঁর গৃহী ভক্তখিরই জজজ্ঞাসা কখর ফিল স না। বুখিই ফি  না ফকন—

তা াঁর ফয-সব সন্তান ঈশ্বরিাখভর জনয ঐলহক জীবখনর সমত ফভাগ তযাগ কখর 

পাহাখড়-পব পখত, তীখথ প-আশ্রখম তপসযায় ফিহপাত করখে, তারা বড়—না যারা তা াঁর 

ফসবা বন্দনা স্মরণ মনন করখে অথচ সংসাখরর মায়াখমাহ কাটটখয় উেখত পারখে না, 

তারা বড়? যারা আত্মজ্ঞাখন জীবখসবায় জীবনপাত করখত অগ্রসর, যারা আকুমার 

ঊধ্ব পখরতা, যারা তযাগ-ভবরাখগযর মূলত পমান চিলদ্বগ্রহ, তারা বড়—না যারা মালের মত 

একবার েুখি বখস, পরক্ষখণই আবার লবষ্ঠায় বসখে, তারা বড়? এ-সব লনখজই বুখি 

ফি । 
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লেষয॥ লকন্তু মহােয়, যা াঁহারা তা াঁহার (োকুখরর) কৃপা পাইয়াখেন, তা াঁহাখির আবার 

সংসার লক? তা াঁহারা গৃখহ থাকুন বা সন্নযাস অবিম্বন কুন, উভয়ই সমান—আমার 

এইরূপ বলিয়া ফবাধ্ হয়। 
  

স্বামীজী॥ তা াঁর কৃপা যারা ফপখয়খে, তাখির মন বুজদ্ধ লকেুখতই আর সংসাখর আসক্ত 

হখত পাখর না। কৃপার test (পরীক্ষা) লকন্তু হখি কাম-কাঞ্চখন অনাসজক্ত। ফসটা যলি 

কারও না হখয় থাখক, তখব ফস োকুখরর কৃপা ক নই টেক টেক িাভ কখরলন। 
  

পূব প িসে এইরূখপ ফেষ হইখি লেষয অনয কথার অবতারণা কলরয়া স্বামীজীখক 

জজজ্ঞাসা কলরি, ‘মহােয়, আপলন ফয ফিেলবখিখে এত পলরশ্রম কলরয়া ফগখিন, ইহার 

েি লক হইি?’ 
  

স্বামীজী॥ লক হখয়খে, তার লকেু লকেু মাত্র ফতারা ফি খত পালব। কাখি পৃলথবীখক 

োকুখরর উিার ভাব লনখত হখব, তার সূচনা হখয়খে। এই িবি বনযামুখ  সকিখক 

ফভখস ফযখত হখব। 
  

লেষয॥ আপলন োকুখরর সম্বখধ আরও লকেু বিুন। োকুখরর িসে আপনার মুখ  

শুনখত বড় ভাি িাখগ। 
  

স্বামীজী॥ এই ফতা কত লক লিনরাত শুনলেস। তা াঁর উপমা লতলনই। তা াঁর লক তুিনা আখে 

ফর? 

  

লেষয॥ মহােয়, আমরা ফতা তা াঁহাখক ফিল খত পাই নাই। আমাখির উপায়? 

  

স্বামীজী॥ তা াঁর সাক্ষাৎ কৃপািাপ্ত এইসব সাধু্খির সেিাভ ফতা কখরলেস, তখব আর 

তা াঁখক ফি লিলন লক কখর বি? লতলন তা াঁর তযাগী সন্তানখির মখধ্য লবরাজ করখেন। 

তা াঁখির ফসবাবন্দনা করখি কাখি লতলন revealed (িকালেত) হখবন। কাখি সব ফি খত 

পালব। 
  

লেষয॥ আিা মহােয়, আপলন োকুখরর কৃপািাপ্ত অনয সকখির কথাই বখিন। 

আপনার লনখজর সম্বখধ োকুর যাহা বলিখতন, ফস কথা ফতা ফকান লিন লকেু বখিন 

না। 
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স্বামীজী॥ আমার কথা আর লক বিব? ফি লেস ফতা, আলম তা াঁর ভিতযিানার 

ফভতরকার একটা ফকউ হব। তা াঁর সামখনই ক নও ক নও তা াঁখক গািমন্দ করতুম। 

লতলন শুখন হাসখতন। 
  

বলিখত বলিখত স্বামীজীর মু মণ্ডি লস্থর গম্ভীর হইি। গোর লিখক েূনযমখন চালহয়া 

লকেুক্ষণ লস্থরভাখব বলসয়া রলহখিন। ফিল খত ফিল খত সধযা হইি। ফনৌকাও ক্রখম মখে 

ফপৌৌঁলেি। স্বামীজী ত ন আপন মখন গান ধ্লরয়াখেন— 

  

‘(ফকবি) আোর আো, ভখব আসা, আসামাত্র সার হি। 
  

এ ন সধযাখবিায় ঘখরর ফেখি ঘখর লনখয় চখিা।’ ইতযালি 

  

গান শুলনয়া লেষয তলম্ভত হইয়া স্বামীজীর মু পাখন তাকাইয়া রলহি। গান সমাপ্ত হইখি 

স্বামীজী বলিখিন, ‘ফতাখির বাোিখিখে সুকে গায়ক জোয় না। মা-গোর জি ফপখট 

না ফগখি সুকে হয় না।’ 
  

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামীজী ফনৌকা হইখত অবতরণ কলরখিন এবং জামা  ুলিয়া 

মখের পজিম বারান্দায় বলসখিন। স্বামীজীর ফগৌরকালন্ত এবং ভগলরকবসন সধযার 

িীপাখিাখক অপূব প ফোভা ধ্ারণ কলরি। 
  

  
  

৪৬ 

  

স্থান—ফবিুড় মে 

কাি—জনু (ফেষ সপ্তাহ), ১৯০২ 

  

  
  

আজ ১৩ আষাঢ়। লেষয বালি হইখত সধযার িাক্কাখি মখে আলসয়াখে। বালিখতই ত ন 

তাহার কম পস্থান। অিয ফস অলেখসর ফপাষাক পলরয়াই আলসয়াখে। উহা পলরবতপন 

কলরবার সময় পায় নাই। আলসয়াই স্বামীজীর পািপখদ্ম িণত হইয়া ফস তা াঁহার 

োরীলরক কুেি জজজ্ঞাসা কলরি। স্বামীজী বলিখিন, ‘ফবে আলে। (লেখষযর ফপাষাক 
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ফিল য়া) তুই ফকাটপযাে পলরস, কিার পলরসলন ফকন?’ ঐ কথা বলিয়াই লনকটস্থ স্বামী 

সারিানন্দখক ডালকয়া বলিখিন, ‘আমার ফয-সব কিার আখে, তা ফথখক িুখটা কিার 

এখক কাি লিস ফতা।’ সারিানন্দ-স্বামীও স্বামীজীর আখিে লেখরাধ্ায প কলরয়া িইখিন। 
  

অতঃপর লেষয মখের অনয এক গৃখহ উক্ত ফপাষাক োলড়য়া হাতমু  ধু্ইয়া স্বামীজীর 

কাখে আলসি। স্বামীজী ত ন তাহাখক িক্ষয কলরয়া বলিখিনঃ আহার, ফপাষাক ও 

জাতীয় আচার-বযবহার পলরতযাগ করখি ক্রখম জাতীয়ত্ব-ফিাপ হখয় যায়। লবিযা 

সকখির কাখেই লে খত পারা যায়। লকন্তু ফয লবিযািাখভ জাতীয়খত্বর ফিাপ হয়, তাখত 

উন্নলত হয় না—অধ্ঃপাখতর সূচনাই হয়। 
  

লেষয॥ মহােয়, অলেস-অঞ্চখি এ ন সাখহবখির অনুখমালিত ফপাষাকালি না পলরখি 

চখি না। 
  

স্বামীজী॥ তা ফক বারণ করখে? অলেস-অঞ্চখি কায পানুখরাখধ্ ঐরূপ ফপাষাক পরলব 

ভবলক। লকন্তু ঘখর লগখয় টেক বাোিী বাবু হলব—ফসই ফকা াঁচা-িুিান কালমজ-গায়, চাির 

কাাঁখধ্। বুিলি? 

  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ ফতারা ফকবি োটপ (কালমজ) পখরই এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাস—ওখিখে 

(পািাখতয) ঐরূপ ফপাষাক পখর ফিাখকর বাড়ী যাওয়া ভালর অভদ্রতা—naked 

(ফনংখটা) বখি। োখটপর উপর ফকাট না পরখি, ভদ্রখিাখকর বাড়ী ঢুকখতই ফিখব না। 

ফপাষাখকর বযাপাখর ফতারা লক োই অনুকরণ করখতই লেখ লেসর! আজকািকার ফেখি-

ফোকরারা ফযসব ফপাষাক পখর, তা না এখিেী, না ওখিেী—এক অিরভুত সংলমশ্রণ। 
  

এইরূপ কথাবাতপার পর স্বামীজী গোর ধ্াখর একটু পিচারণা কলরখত িালগখিন। সখে 

ফকবি লেষযই রলহি। লেষয সাধ্ন সম্বখধ একটট কথা এ ন স্বামীজীখক বলিখব লকনা, 

ভালবখত িালগি। 
  

স্বামীজী॥ লক ভাবলেস? বখিই ফেি না। 
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লেষয॥ (সিজ্জভাখব) মহােয়, ভালবখতলেিাম ফয, আপলন যলি এমন একটা ফকান 

উপায় লে াইয়া লিখতন, যাহাখত  ুব েীঘ্র মন লস্থর হইয়া যায়, যাহাখত  ুব েীঘ্র ধ্যানস্থ 

হইখত পালর, তখব  ুব উপকার হয়। সংসারচখক্র পলড়য়া সাধ্ন-ভজখনর সমখয় মন 

লস্থর কলরখত পারা ভার। 
  

লেখষযর ঐরূপ িীনতা-িে পখন সখন্তাষ িাভ কলরয়া স্বামীজী লেষযখক সখেখহ বলিখিন, 

‘ ালনক বাখি আলম উপখর য ন একা থাকব, ত ন তুই যাস। ঐ লবষখয় কথাবাতপা হখব 

এ ন।’ 
  

লেষয আনখন্দ অধ্ীর হইয়া স্বামীজীখক পুনঃপুনঃ িণাম কলরখত িালগি। স্বামীজী ‘থাকর  

থাকর ’ বলিখত িালগখিন। 
  

লকেুক্ষণ পখর স্বামীজী উপখর চলিয়া ফগখিন। 
  

লেষয ইতযবসখর নীখচ একজন সাধু্র সখে ফবিাখন্তর লবচার আরম্ভ কলরয়া লিি এবং 

ক্রখম ভদ্বতানদ্বতমখতর বাগলবতণ্ডায় মে ফকািাহিময় হইয়া উটেি। ফগািখযাগ 

ফিল য়া স্বামী লেবানন্দ মহারাজ তাহাখির বলিখিন, ‘ওখর আখত আখত লবচার কর; 

অমন চীৎকার করখি স্বামীজীর ধ্যাখনর বযাঘাত হখব।’ লেষয ঐ কথা শুলনয়া লস্থর হইি 

এবং লবচার সাে কলরয়া উপখর স্বামীজীর কাখে চলিি। 
  

লেষয উপখর উটেয়াই ফিল ি—স্বামীজী পজিমাখসয ফমখজখত বলসয়া ধ্যানস্থ হইয়া 

আখেন। মু  অপূব পভাখব পূণ প, ফযন চন্দ্রকালন্ত েুটটয়া বালহর হইখতখে। তা াঁহার সব পাে 

এখকবাখর লস্থর—ফযন ‘লচত্রালপ পতারম্ভ ইবাবতখস্থ’। স্বামীজীর ফসই ধ্যানস্থ মূলত প ফিল য়া 

ফস অবাক হইয়া লনকখটই িা াঁড়াইয়া রলহি এবং বহুক্ষণ িা াঁড়াইয়া থালকয়াও স্বামীজীর 

বাহয হুাঁখের ফকান লচে না ফিল য়া লনঃেখে ঐ স্থাখন উপখবেন কলরি। আরও অধ্ প 

ঘো অতীত হইখি স্বামীজীর বযবহালরক জগৎসম্বধীয় জ্ঞাখনর ফযন একটু আভাস 

ফি া ফগি; তা াঁহার বদ্ধ পালণপদ্ম কশ্ছম্পত হইখতখে, লেষয ফিল খত পাইি। উহার পা াঁচ-

সাত লমলনট বাখিই স্বামীজী চকু্ষুেীিন কলরয়া লেখষযর িলত চালহয়া বলিখিন, ‘ক ন 

এ াখন এলি?’ 
  

লেষয॥ এই কতক্ষণ আলসয়ালে। 
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স্বামীজী॥ তা ফবে। এক গ্লাস জি লনখয় আয়। 
  

লেষয তাড়াতালড় স্বামীজীর জনয লনলিপষ্ট কুাঁ খজা হইখত জি িইয়া আলসি। স্বামীজী 

একটু জি পান কলরয়া গ্লাসটট লেষযখক যথাস্থাখন রাল খত বলিখিন। লেষয ঐরূপ 

কলরয়া আলসয়া পুনরায় স্বামীজীর কাখে বলসি। 
  

স্বামীজী॥ আজ  ুব ধ্যান জখমলেি। 
  

লেষয॥ মহােয়, ধ্যান কলরখত বলসখি মন যাহাখত ঐরূপ ডুলবয়া যায়, তাহা আমাখক 

লে াইয়া লিন। 
  

স্বামীজী॥ ফতাখক সব উপায় ফতা পূখব পই বখি লিখয়লে, িতযহ ফসই িকার ধ্যান করলব। 

কাখি ফটর পালব। আিা, বি ফিল  ফতার লক ভাি িাখগ? 

  

লেষয॥ মহােয়, আপলন ফযরূপ বলিয়াখেন ফসরূপ কলরয়া থালক, তথালপ আমার ধ্যান 

এ নও ভাি জখম না। ক নও ক নও আবার মখন হয়—লক হইখব ধ্যান কলরয়া? 

অতএব ফবাধ্ হয় আমার ধ্যান হইখব না, এ ন আপনার লচরসামীপযই আমার একান্ত 

বাঞ্ছনীয়। 
  

স্বামীজী॥ ও সব weakness-এর (িুব পিতার) লচে। সব পিা লনতযিতযক্ষ আত্মায় তেয় 

হখয় যাবার ফচষ্টা করলব। আত্মািে পন একবার হখি সব হি—জে-মৃতুযর পাে ফকখট 

চখি যালব। 
  

লেষয॥ আপলন কৃপা কলরয়া তাহাই কলরয়া লিন। আপলন আজ লনলরলবলিখত আলসখত 

বলিয়ালেখিন, তাই আলসয়ালে। আমার যাখত মন লস্থর হয়, তৎসম্বখধ লকেু কলরয়া লিন। 
  

স্বামীজী॥ সময় ফপখিই ধ্যান করলব। সুষুম্না-পখথ মন যলি একবার চখি যায় ফতা 

আপনা-আপলন সব টেক হখয় যাখব—ফবেী লকেু আর করখত হখব না। 
  

লেষয॥ আপলন ফতা কত উৎসাহ ফিন। লকন্তু আমার সতয-বস্ত্য িতযক্ষ হইখব লক? 

স্বামীজী॥ হখব ভবলক। আকীট-ব্রহ্মা সব কাখি মুক্ত হখয় যাখব—আর তুই হলবলন? ও-

সব weakness (িুব পিতা) মখনও স্থান লিলবলন। 
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পখর বলিখিনঃ শ্রদ্ধাবানর হ, বীয পবানর হ, আত্মজ্ঞান িাভ কর, আর ‘পরলহতায়’ 

জীবনপাত কর—এই আমার ইিা ও আেীব পাি। 
  

অতঃপর িসাখির ঘো পড়ায় বলিখিন, ‘যা িসাখির ঘো পখড়খে।’ 
  

লেষয স্বামীজীর পিিাখন্ত িণত হইয়া কৃপালভক্ষা করায় স্বামীজী লেখষযর মতখক হাত 

লিয়া আেীব পাি কলরখিন এবং বলিখিন, ‘আমার আেীব পাখি যলি ফতার ফকান উপকার 

হয় ফতা বিলে—ভগবানর রামকৃষ্ণ ফতাখক কৃপা কুন। এর ফচখয় বড় আেীব পাি আলম 

জালন না।’ 
  

লেষয এইবার আনজন্দত মখন নীখচ নালময়া আলসয়া লেবানন্দ মহারাজখক স্বামীজীর 

আেীব পাখির কথা বলিি। স্বামী লেবানন্দ ঐ কথা শুলনয়া বলিখিন, ‘যাঃ বাোি, ফতার 

সব হখয় ফগি। এর পর স্বামীজীর আেীব পাখির েি জানখত পারলব।’ 
  

আহারাখন্ত লেষয আর ফস-রাখত্র উপখর যায় নাই। কারণ স্বামীজী আজ সকাি-সকাি 

লনদ্রা যাইবার জনয েয়ন কলরয়ালেখিন। পরলিন িতুযখষ লেষযখক কায পানুখরাখধ্ 

কলিকাতায় লেলরয়া যাইখতই হইখব। সুতরাং তাড়াতালড় হাতমু  ধু্ইয়া ফস উপখর 

স্বামীজীর কাখে উপলস্থত হইখি লতলন বলিখিন, ‘এ লন যালব?’ 
  

লেষয॥ আখজ্ঞ হা াঁ। 
  

স্বামীজী॥ আগামী রলববার আসলব ফতা? 

  

লেষয॥ লনিয়। 
  

স্বামীজী॥ তখব আয়; ঐ এক ালন চিলত ফনৌকাও আসখে। 
  

লেষয স্বামীজীর পািপখদ্ম এ-জখের মত লবিায় িইয়া চলিি। ফস ত নও জাখন না ফয, 

তাহার ইষ্টখিখবর সখে সরথূিেরীখর তাহার এই ফেষ৮২ ফি া। স্বামীজী তাহাখক 

িসন্নবিখন লবিায় লিয়া পুনরায় বলিখিন, ‘রলববাখর আলসস।’ লেষযও ‘আলসব’ বলিয়া 

নীখচ নালময়া ফগি। 
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স্বামী সারিানন্দ তাহাখক যাইখত উিযত ফিল য়া বলিখিন, ‘ওখর, কিার িুখটা লনখয় যা। 

নইখি স্বামীজীর বকুলন ফ খত হখব।’ লেষয বলিি, ‘আজ বড়ই তাড়াতালড়, আর 

একলিন িইয়া যাইব—আপলন স্বামীজীখক এই কথা বলিখবন।’ 
  

চিলত ফনৌকার মাজি ডাকাডালক কলরখতখে, সুতরাং লেষয ঐ কথাগুলি বলিখত বলিখতই 

ফনৌকায় উটেবার জনয েুটটি। লেষয ফনৌকায় উটেয়াই ফিল খত পাইি, স্বামীজী উপখরর 

বারান্দায় পায়চালর কলরখতখেন। ফস তা াঁহার উখদ্দখে িণাম কলরয়া ফনৌকার লভতখর 

িখবে কলরি। ফনৌকা ভাটার টাখন আধ্ ঘোর মখধ্যই আলহলরখটািার ঘাখট পাঁহুলেি। 
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